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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-08
Título: “O direito de viver em paz” – por Vijay Prashad
Descrição: “O direito de viver em paz não é uma frase sem sentido, é 
efetivamente um desafio para o sistema”. Essas palavras são da música que dá 
título e abre o álbum de  Victor Jara de 1971. A canção é uma homenagem ao povo 
vietnamita, liderado por Ho Chi Minh em sua luta contra o imperialismo 
estadunidense. É uma canção simples, que começa com um verso sobre o direito de 
viver em paz. Em seguida, reflete sobre Ho Chi Minh, o poeta, que luta a partir 
do Vietnã, mas para toda a humanidade.
Url : https://www.brasildefato.com.br/2021/03/08/o-direito-de-viver-em-paz

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-08 15:54:23
Título: Fachin anula atos processuais da Lava Jato de Curitiba contra Lula, que 
está elegível
Descrição: Ministro do STF declarou incompetência da Justiça Federal do Paraná 
nos casos triplex, sítio de Atibaia e Instituto Lula
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/08/fachin-anula-atos-processuais-
da-lava-jato-de-curitiba-contra-lula-que-esta-elegivel

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-08 00:00:00
Título: Decisão de Fachin beneficia mais Moro do que Lula, diz presidente da OAB
Descrição: O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, diz que a decisão de Edson 
Fachin de anular as sentenças contra Lula \é correta, mas ela é melhor para [o 
ex-juiz Sergio] Moro do que para o ex-presidente\.Leia mais (03/08/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/03/decisao-de-fachin-beneficia-mais-moro-do-que-
lula-diz-presidente-da-oab.shtml
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-08 20:01:54
Título: Com anulação das condenações de Lula, políticos querem punição de Sérgio
Moro
Descrição: Atores de diferentes espectros políticos comentaram caso, Lira diz 
que “Lula pode até merecer, mas Moro, jamais”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/08/com-anulacao-das-condenacoes-de-
lula-politicos-querem-punicao-de-sergio-moro

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-09 01:38:25
Título: Lula convoca imprensa para as 14h desta terça no Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC
Descrição: O ex-presidente Lula convocou uma coletiva de imprensa para esta 
terça-feira (9/3), às 14 horas, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em
São 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/lula-convoca-imprensa-para-as-14h-
desta-terca-no-sindicato-dos-metalurgicos-do-abc/
  
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-09 01:51:47
Título: Alberto, Evo e Mujica: América Latina celebra decisão que torna Lula 
elegível
Descrição: \Justiça foi feita!\, comemorou o presidente da Argentina, Alberto 
Fernández
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/alberto-evo-e-mujica-america-latina-
celebra-decisao-que-torna-lula-elegivel/

Fonte: Mediapart - França
Data: 2021-03-09 07:24:32
Título: Brasil: Juiz do Supremo Tribunal Federal anula condenações de Lula

Descrição: A decisão de um juiz do Supremo Tribunal Federal em 8 de março de 
reverter todas as condenações contra Lula surpreendeu o Brasil e abala 
fortemente o cenário político. O ex-presidente (2003-2011) agora pode concorrer 
à presidência em menos de dois anos.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/international/090321/bresil-un-juge-de-la-
cour-supreme-annule-les-condamnations-de-lula

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Fachin anula todas as condenações de Lula na Lava Jato
Descrição: Ministro considerou que 13ª Vara Federal de Curitiba não era o foro 
competente para julgar o ex-presidente. Decisão restabelece direito do petista 
de disputar eleições.
Url :https://www.dw.com/pt-br/fachin-anula-todas-as-condenações-de-lula-na-lava-
jato/a-56810165?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-08 18:45:53
Título: Decisão 'é o reconhecimento de que sempre estivemos corretos', diz 
defesa de Lula
Descrição: Decisão que anulou condenações do ex-presidente Lula na Lava Jato \é 
o reconhecimento de que sempre estivemos corretos nessa longa batalha jurídica\,
disse a defesa do petista nesta segunda-feira (8). 
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021030817089653-decisao-e-o-
reconhecimento-de-que-sempre-estivemos-corretos-diz-defesa-de-lula/
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-09 00:51:13
Título: Fachin anula condenações de Lula na Lava Jato de Curitiba e ex-
presidente recupera direitos políticos
Descrição: As ações do triplex do Guarujá, sítio de Atibaia, sede e doações do 
Instituto Lula foram encaminhadas para a Justiça do Distrito Federal
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-08/fachin-anula-condenacoes-de-
lula-na-13-vara-federal-de-curitiba-e-ex-presidente-recupera-direitos-
politicos.html
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-08 22:53:21
Título: Decisão de Fachin pode ser tentativa de salvar Moro e a Lava Jato, dizem
juristas
Descrição: Considerado entusiasta da operação, o ministro do STF decidiu que a 
13ª Vara de Curitiba não tem competência para julgar casos envolvendo Lula, o 
que levou à anulação das condenações do ex-presidente.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56326451

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-03-09 00:08:00
Título: BRASIL LULA - Alberto Fernández dice que \se hizo Justicia\ tras 
anularse las condenas de Lula
Url :https://www.efe.com/efe/america/politica/alberto-fernandez-dice-que-se-
hizo-justicia-tras-anularse-las-condenas-de-lula/20000035-4483066?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-08 21:37:40
Título: Defesa de Lula divulga nota sobre decisão de Fachin
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Descrição: Os advogados Cristiano Zanin Martins e Valeska Teixeira Zanin 
Martins, que atuam na defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 
divulgaram uma nota 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/defesa-de-lula-divulga-nota-sobre-
decisao-de-fachin/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-08 19:16:20
Título: Fachin reconheceu a incompetência da Lava Jato para processar Lula, leia
a íntegra da decisão
Descrição: O ex-juiz Sergio Moro e a força-tarefa Lava Jato, então coordenadora 
pelo procurador Deltan Dallagnol, eram incompetentes para processar, julgar e 
condenar o ex-presidente Lula. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/fachin-reconheceu-a-incompetencia-
da-lava-jato-para-processar-lula-leia-a-integra-da-decisao/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-08 11:25:44
Título: Segundo o Dieese, a Lava Jato causou prejuízo de R$ 172,2 bilhões ao 
País
Descrição: No mês passado, o ex-presidente Lula deu a manchete: o Dieese 
preparava um estudo sobre o tamanho da quebradeira que a Lava Jato promoveu no 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/segundo-o-dieese-a-lava-jato-
causou-prejuizo-de-r-1722-bilhoes-ao-pais/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-03-08
Título: Visita do Papa ao Iraque desmascara algumas falácias.
Descrição: 'No Brasil, a vitória, ilegítima, do presidente genocida é fruto da 
instrumentalização da religião', escreve Milton Rondó.
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/visita-do-papa-ao-iraque-
desmascara-algumas-falacias/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Pandemia impulsiona corrida do ouro no Pará e acirra conflitos
Descrição: Empobrecido pela ilegalidade, epicentro da explosão do garimpo na 
Amazônia é palco de disputas entre indígenas e órgãos governamentais. Busca por 
investimentos mais seguros em tempos de crise estimulou atividade.
Url :https://www.dw.com/pt-br/pandemia-impulsiona-corrida-do-ouro-no-pará-e-
acirra-conflitos/a-56805335?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-09 01:12:57
Título: A emergência é social, não fiscal – Por Paulo Nogueira Batista Jr
Descrição: Não quero passar a impressão de que é irrelevante a preocupação com 
as finanças públicas. Ninguém pode, em sã consciência, ser contra a 
responsabilidade fiscal. Mas sem apelar para o terrorismo e lançar mão de 
propostas extravagantes
Url :https://revistaforum.com.br/debates/a-emergencia-e-social-nao-fiscal-por-
paulo-nogueira-batista-jr/

Fonte: MST
Data: 2021-03-08
Título: 15 anos do protesto das mulheres na Aracruz: uma história de luta e 
resistência!
Descrição: Cerca de 1.800 mulheres da Via Campesina realizaram uma das maiores 
ações contra o monocultivo de eucalipto, no Rio Grande do Sul
Url : https://mst.org.br/2021/03/08/15-anos-do-protesto-das-mulheres-na-aracruz-
uma-historia-de-luta-e-resistencia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-08 17:46:12
Título: 8M: manifestações em todo o país marcam Dia Internacional de Luta das 
Mulheres
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Descrição: Atos ocorreram desde às 6h da manhã desta segunda (8), em ano de 
pandemia, mulheres também pediram vacinação para todos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/08/8m-manifestacoes-em-todo-o-pais-
marcam-dia-internacional-de-luta-das-mulheres

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-08 15:49:40
Título: Oposição cobra explicações de governo sobre recusa de 70 milhões de 
doses de vacina
Descrição: “Bolsonaro trata questões humanitárias como disputa política”, 
critica líder da minoria, José Guimarães
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/08/oposicao-cobra-explicacoes-de-
governo-sobre-recusa-de-70-milhoes-de-doses-de-vacina
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-08 14:59:14
Título: Petrobras anuncia novo aumento e preço da gasolina tem alta de 54% no 
ano
Descrição: A alta é a sexta registrada para o preço da gasolina e a quinta para 
o diesel somente este ano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/08/petrobras-anuncia-novo-aumento-
e-preco-da-gasolina-tem-alta-de-54-no-ano

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-08 22:27:24
Título: Jaques Wagner quer explicações sobre ida de Eduardo Bolsonaro aos EUA
Descrição: O senador Jaques Wagner (PT-BA) apresentou, nesta segunda-feira (08),
requerimento cobrando do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, 
informações documentadas acerca da viagem do deputado 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/jaques-wagner-quer-explicacoes-
sobre-ida-de-eduardo-bolsonaro-aos-eua/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-08 13:28:26
Título: Apoiador de Trump, que teria se reunido com Eduardo Bolsonaro antes da 
invasão do Capitólio, vence licitação na PRF
Descrição: Na véspera da invasão, Daniel Beck participou do \conselho de guerra\
com outros aliados do ex-presidente dos EUA no Trump Hotel
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/apoiador-de-trump-que-teria-se-reunido-
com-eduardo-bolsonaro-antes-da-invasao-do-capitolio-vence-licitacao-na-prf/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-08 00:00:00
Título: Rodrigo Maia, Ciro Gomes e Zeca Pagodinho assinam manifesto que pede 
julgamento Moro no STF
Descrição: Um manifesto que pede que o STF (Supremo Tribunal Federal) enfim 
julgue a ação de suspeição contra o ex-juiz Sergio Moro nos processos de Lula já
reuniu a assinatura de políticos como Ciro Gomes (PDT-CE), Rodrigo Maia (DEM-RJ)
e Arthur Virgílio (PSDB-AM), além de apoiadores do petista, como Fernando Haddad
e Guilherme Boulos.Leia mais (03/08/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/03/rodrigo-maia-ciro-gomes-e-zeca-pagodinho-
assinam-manifesto-que-pede-julgamento-moro-no-stf.shtml
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-08 18:12:59
Título: Aos 44 anos, secretária da Mulher do PT de Porto Alegre morre de covid 
no 8 de março
Descrição: Michele Sandri da Costa havia testado positivo para o novo 
coronavírus no dia 26 de fevereiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/08/aos-44-anos-secretaria-da-
mulher-do-pt-de-porto-alegre-morre-de-covid-no-8-de-marco
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-08 16:56:45
Título: Covid: entenda como Inglaterra derrubou taxa de contágio após terceiro 
lockdown
Descrição: Número de novas infecções no país caiu quase 80% desde janeiro, 
quando confinamento obrigatório foi novamente decretado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/08/com-taxa-de-contagio-em-queda-
inglaterra-inicia-reabertura-apos-terceiro-lockdown
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-08 16:55:05
Título: Brasil não pode se esquivar em proteger defensoras de direitos humanos 
da violência
Descrição: O ataque contra uma mulher visa assim excluir, humilhar, 
invisibilizar e impedir a defesa de direitos de várias mulheres
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/08/brasil-nao-pode-se-esquivar-em-
proteger-defensoras-de-direitos-humanos-da-violencia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-08 16:20:27
Título: Mulheres latino-americanas reivindicam apoio do Estado durante a 
pandemia
Descrição: Veja a lista de atividades de organizações de mulheres na América 
Latina
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/08/8m-latino-americanas-pedem-mais-
presenca-do-estado-durante-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-08 15:31:33
Título: Petrobras interrompe negociação, e greve dos petroleiros na Bahia chega 
ao 4º dia
Descrição: Ação acontece também no estados do Espírito Santo, Minas Gerais, 
Amazonas, Pernambuco e São Paulo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/08/petrobras-interrompe-negociacao-
e-greve-dos-petroleiros-na-bahia-chega-ao-4-dia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-08 14:51:33
Título: Entenda o que significa legalizar o aborto no Brasil
Descrição: Entre 2009 e 2018, 721 mulheres morreram depois de abortarem: a cada 
10, seis eram pretas ou pardas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/08/entenda-o-que-significa-
legalizar-o-aborto-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-08 14:40:18
Título: 8M: Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia acontece 
virtualmente
Descrição: O evento denuncia, na internet, a sobrecarga de trabalho ampliada 
pela pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/08/8m-marcha-pela-vida-das-
mulheres-e-pela-agroecologia-acontece-virtualmente
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-08 14:14:21
Título: Polícia desocupa ponte que liga Acre ao Peru após 20 dias de protesto, 
acompanhe
Descrição: Juiz federal Herley Brasil determinou reintegração de posse, antes de
deixar o local, manifestantes fizeram ato pacífico
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/08/policia-desocupa-ponte-que-liga-
acre-ao-peru-apos-20-dias-de-protesto-acompanhe
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-08 14:02:53
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Título: Desempregadas, precarizadas e terceirizadas: a situação das mulheres na 
pandemia
Descrição: Dados do IBGE mostram que a população feminina e negra é a mais 
atingida pela crise econômica
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/08/desempregadas-precarizadas-e-
terceirizadas-a-situacao-das-mulheres-na-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-08 13:42:22
Título: Curso gratuito da Boitempo sobre feminismo negro começa neste dia 8, 
veja programação
Descrição: Aulas acontecem sempre às segundas-feiras, às 11h, e não há 
necessidade de inscrição prévia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/08/curso-gratuito-da-boitempo-
sobre-feminismo-negro-comeca-neste-dia-8-veja-programacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-08 10:49:47
Título: Como denunciar casos de violência contra as mulheres?
Descrição: Somente em 2020, o Brasil registrou 12 denúncias de violência de 
gênero por hora
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/08/como-denunciar-casos-de-
violencia-contra-as-mulheres
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-08 09:48:20
Título: 8M: Mulheres do MST realizam ato em frente à Camil contra aumento do 
preço do arroz
Descrição: Ato teve início às 6h da manhã e denunciou o aumento generalizado dos
alimentos na pior fase da pandemia de covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/08/8m-mulheres-do-mst-realizam-ato-
em-frente-a-camil-contra-aumento-do-preco-do-arroz
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-08 18:33:24
Título: Bolsonaro insulta caminhoneiros e motoristas de aplicativos com novo 
aumento dos combustíveis
Descrição: Na última sexta-feira (5/3) caminhoneiros e motoristas de aplicativos
fizeram manifestações no Paraná e São Paulo contra o aumento de combustíveis. 
Como resposta ao movimento, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/bolsonaro-insulta-caminhoneiros-e-
motoristas-de-aplicativos-com-novo-aumento-dos-combustiveis/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-08 15:35:14
Título: Governo conclui militarização da Petrobras indicando seis nomes para 
Conselho da estatal
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro preparou uma nova lista com a indicação 
de seis nomes para integrar o Conselho de Administração da Petrobras. Os 
indicados serão 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/governo-prepara-militarizacao-da-
petrobras-indicando-seis-nomes-para-conselho-da-estatal/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-08 12:58:03
Título: Vacinado, Requião agora planeja disputar o governo do Paraná em 2022
Descrição: O ex-senador Roberto Requião (MDB-PR) recebeu a primeira dose de 
vacina na manhã desta segunda-feira (8/3), em Curitiba, e já planeja disputar as
eleições 2022. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/vacinado-requiao-agora-planeja-
disputar-o-governo-do-parana-em-2022/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-08 12:24:29
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Título: Mercado financeiro aumenta projeção da inflação para 3,98% em 2021
Descrição: A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA  a inflação oficial do país) deste ano subiu de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/mercado-financeiro-aumenta-
projecao-da-inflacao-para-398-em-2021/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-09 09:34:52
Título: “Eu respeito o meu colega”, diz Marco Aurélio Mello sobre Moro
Descrição: Ministro do STF ainda afirmou que o ex-ministro e ex-juiz \tem uma 
folha de serviços prestados ao país\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/eu-respeito-o-meu-colega-diz-marco-
aurelio-mello-sobre-moro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-09 09:00:33
Título: Zeca Pagodinho, Chico Buarque e até Ciro Gomes assinam manifesto que 
pede julgamento de suspeição de Moro
Descrição: Pauta deve ser levada a debate na segunda turma do STF pelo ministro 
Gilmar Mendes. Teoricamente, a decisão de Fachin anula a ação em que a defesa de
Lula pede a suspeição de Moro. Porém, ministros da corte estariam dispostos a 
levar o julgamento da ação adiante
Url :https://revistaforum.com.br/politica/zeca-pagodinho-chico-buarque-e-ate-
ciro-gomes-assinam-manifesto-que-pede-julgamento-de-suspeicao-de-moro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-09 02:13:23
Título: Elegível, Lula deve ser vacinado contra a Covid na próxima semana: “Já 
tô com o braço preparado”
Descrição: O ex-presidente está com 75 anos e se encaixa no grupo que começará a
ser imunizado a partir da próxima segunda-feira em SP
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/elegivel-lula-deve-ser-vacinado-contra-
a-covid-na-proxima-semana-ja-to-com-o-braco-preparado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-09 00:47:33
Título: Para Reale Jr., um dos autores do pedido de impeachment de Dilma, não há
mais como punir Lula
Descrição: Segundo o advogado, os crimes atribuídos ao ex-presidente nas ações 
anuladas por Edson Fachin estão “praticamente prescritos”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/para-reale-jr-um-dos-autores-do-
pedido-de-impeachment-de-dilma-nao-ha-mais-como-punir-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-09 00:21:30
Título: Globo gasta 25 minutos do Jornal Nacional para dar sua versão da decisão
de Fachin sobre Lula
Descrição: Telejornal da Globo, após destrinchar decisão que anulou todos os 
processos da Lava Jato contra Lula, teve que admitir: \Ex-presidente volta a ser
elegível desde já\
Url :https://revistaforum.com.br/midia/globo-gasta-25-minutos-do-jornal-
nacional-para-dar-sua-versao-da-decisao-de-fachin-sobre-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-08 23:49:14
Título: Wadih e Paulo Pimenta lançam chapa Lula e Dino para a presidência
Descrição: “Não expresso uma posição partidária, mas minha opinião é que Lula 
seja nosso candidato\, afirmou Flávio Dino, que destacou o papel do ex-
presidente na organização do jogo político
Url :https://revistaforum.com.br/politica/wadih-e-paulo-pimenta-lancam-chapa-
lula-e-dino-para-a-presidencia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-08 23:13:17
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Título: “Hoje tu não dorme”: internautas invadem redes de Moro diante do 
silêncio do ex-juiz sobre Lula
Descrição: Ex-magistrado, até o momento, não se pronunciou sobre decisão de 
Fachin que anulou suas sentenças contra Lula, petista está livre para se 
candidatar em 2022
Url :https://revistaforum.com.br/politica/hoje-tu-nao-dorme-internautas-invadem-
redes-de-moro-diante-do-silencio-do-ex-juiz-sobre-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-08 23:09:57
Título: Decisão de Fachin que anulou condenações de Lula quebra internet: 450 
mil menções em uma hora
Descrição: De acordo com levantamento da consultoria Arquimedes, a pedido da 
CNN-Brasil, os apoiadores do ex-presidente ocuparam 88% das citações
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/decisao-de-fachin-que-anulou-
condenacoes-de-lula-quebra-internet-450-mil-mencoes-em-uma-hora/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-08 23:03:39
Título: Flávio Dino e Wadih Damous analisam a decisão de Fachin sobre Lula
Descrição: Flávio Dino e Wadih Damous analisam a decisão de Fachin sobre Lula
Url :https://revistaforum.com.br/videos/flavio-dino-e-wadih-damous-analisam-a-
decisao-de-fachin-sobre-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-08 22:46:17
Título: Dallagnol lamenta decisão de Fachin e diz que há “reais chances de 
prescrição” de ações contra Lula
Descrição: O procurador, no entanto, evitou criticar o ministro, visto como um 
aliado do lavajatismo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/dallagnol-lamenta-decisao-de-fachin-e-
diz-que-ha-reais-chances-de-prescricao-de-acoes-contra-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-08 22:20:24
Título: Acuado, Bolsonaro comenta decisão do STF sobre Lula: “Pode haver 
injustiça em um processo ou outro”
Descrição: Presidente, no entanto, questiona anulação de todos os processos 
contra o ex-presidente e afirma que decisão de Fachin, do STF, é um \descrédito 
para a Justiça\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/acuado-bolsonaro-comenta-decisao-do-
stf-sobre-lula-pode-haver-injustica-em-um-processo-ou-outro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-08 22:17:48
Título: Segunda Turma do STF ainda pretende julgar suspeição de Moro, diz 
colunista
Descrição: Juristas criticaram a possibilidade de Moro ser \livrado\ com a 
decisão de Fachin
Url :https://revistaforum.com.br/politica/segunda-turma-do-stf-ainda-pretende-
julgar-suspeicao-de-moro-diz-colunista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-08 21:25:37
Título: “E o juiz? Vai ser esquecido”, questiona Carol Proner sobre Moro
Descrição: Durante o Plantão Fórum, o ex-ministro Eugênio Aragão disse que a 
decisão de Fachin tem um gosto amargo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/e-o-juiz-vai-ser-esquecido-questiona-
carol-proner-sobre-moro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-08 20:55:50
Título: As pautas das mulheres brasileiras, coma ex-ministra Eleonora Menicucci
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Descrição: [Retransmissão] No Dia Internacional da Mulher, o programa Pauta 
Brasil debate as pautas das mulheres brasileiras, os principais debates sobre 
direitos humanos e direitos das mulheres. O programa recebe Anne Karolyne, 
secretária nacional de Mulheres do PT, Eleonora Menicucci, professora da Unifesp
e ex-ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, e Janaína Oliveira, 
secretária [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/as-pautas-das-mulheres-brasileiras-coma-
ex-ministra-eleonora-menicucci/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-08 20:18:03
Título: Wadih diz que decisão de Fachin pode levar à prescrição de denúncias 
contra Lula
Descrição: O advogado cobrou que o ex-juiz Sergio Moro não seja livrado do papel
cumprido durante a Lava Jato
Url :https://revistaforum.com.br/politica/wadih-diz-que-decisao-de-fachin-pode-
levar-a-prescricao-de-denuncias-contra-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-08 19:29:34
Título: Lula pode processar o Estado por ter sido preso, diz Pedro Serrano
Descrição: Em entrevista ao Plantão Fórum, o jurista afirmou que, com a decisão 
de Fachin, o ex-presidente está livre para ser candidato em 2022
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-pode-processar-o-estado-por-ter-
sido-preso-diz-pedro-serrano/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-08 18:38:17
Título: Esposa do ministro da Infraestrutura é funcionária da Embratur
Descrição: Tanto a agência quanto o ministério comandado por Tarcísio de Freitas
negam que a prática caracterize nepotismo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/esposa-do-ministro-da-infraestrutura-
e-funcionaria-da-embratur/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-08 17:56:26
Título: Cineasta lança rede latino-americana contra assédio e abuso no meio 
artístico
Descrição: ONG Respeito em Cena tem como embaixadora a cantora Mariene de Castro
e reúne artistas de 10 países
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/cineasta-lanca-rede-latino-americana-
contra-assedio-e-abuso-no-meio-artistico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-08 13:34:20
Título: Governador da Bahia, Rui Costa detona Bolsonaro: “Se não quer ajudar, 
não atrapalhe”
Descrição: O mandatário estadual também afirmou que deve ser “um caso único no 
mundo onde o governo não quis controlar a proliferação do vírus\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/governador-da-bahia-rui-costa-detona-
bolsonaro-se-nao-quer-ajudar-nao-atrapalhe/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-08 11:15:27
Título: Bancários de Brasília estreiam, amanhã, o programa ArteFato
Descrição: Arte promovendo a solidariedade, conhecimento e consciência crítica
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/sindicatopopular/bancarios-de-brasilia-
estreiam-amanha-o-programa-artefato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-08 09:41:43
Título: “É a retórica do ódio”, diz padre Júlio Lancelotti sobre ataques de 
Eduardo Bolsonaro e Ernesto Araújo
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Descrição: Ministro e deputado criticaram carta assinada pelo religioso e outras
100 mil pessoas com denúncias à \política genocida\ de Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/e-a-retorica-do-odio-diz-padre-julio-
lancelotti-sobre-ataques-de-eduardo-bolsonaro-e-ernesto-araujo/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-09 05:15:47
Título: Cara grande imprensa, você quer trocar 35 anos de democracia pelas 
promessas de um fã de Ustra?
Descrição: É mesquinha, pequena, irresponsável e atestado de certa canalhice a 
comparação entre qualquer um dos governos eleitos após a redemocratização com a 
gestão de Jair Bolsonaro.The post Cara grande imprensa, você quer trocar 35 anos
de democracia pelas promessas de um fã de Ustra? appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/09/cara-grande-imprensa-voce-quer-trocar-
35-anos-de-democracia-pelas-promessas-de-um-fa-de-ustra/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-03-08 03:00:00
Título: Twitter, Facebook e WhatsApp: os antros da desinformação e da 
proliferação do discurso de ódio. Entrevista especial com David Nemer
Descrição:  
O compartilhamento de mensagens falsas via redes sociais tem sido um capítulo à 
parte na crise sanitária brasileira. http://www.ihu.unisinos.br/607280-twitter-
facebook-e-whatsapp-os-antros-da-desinformacao-e-da-proliferacao-do-discurso-de-
odio-entrevista-especial-com-david-nemer
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-09 06:15:54
Título: Lula e eleição: como a decisão do STF afeta a corrida à Presidência em 
2022
Descrição: Prever o que acontecerá na disputa à presidência em 2022 é uma aposta
arriscada, mas quem se propõe a olhar para este cenário vê a partir desta 
segunda-feira (08/03) um jogo muito diferente do que se via até domingo.Nesta 
segunda, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin decidiu 
anular todas as condenações judiciais do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) no âmbito da Operação Lava Jato, abrindo caminho para que o petista 
concorra à presidência caso não sofra novamente condenações em segunda 
instância.
Url :https://epoca.globo.com/brasil/lula-eleicao-como-decisao-do-stf-afeta-
corrida-presidencia-em-2022-24915857
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-09 05:00:52
Título: 'Não vi grandes líderes aparecerem publicamente sem máscara', diz 
presidente do Hospital Albert Einstein
Descrição: RIO — Presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein e do 
Instituto Coalizão Saúde (Icos), Claudio Lottenberg critica a falta de um 
discurso uníssono nacional em defesa de medidas sanitárias, do distanciamento e 
da imunização para frear os altos índices de contágio por Covid-19.
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/nao-vi-grandes-lideres-
aparecerem-publicamente-sem-mascara-diz-presidente-do-hospital-albert-einstein-
1-24915748
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-09 00:05:40
Título: Antibolsonarismo favorecerá Lula em 2022, diz cientista político
Descrição: Claudio Couto, da FGV, diz que 'na medida em que o governo Bolsonaro 
se desgasta, ser anti-Bolsonaro por excelência favorece Lula'.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56328818
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-08 02:41:28
Título: O Papa em Mossul: “Não é lícito fazer guerra em nome de Deus”
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Descrição: O Pontífice visita a cidade iraquiana em ruínas, na qual o Estado 
Islâmico declarou o califado em 2014 e onde quase não restam famílias cristãs
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-03-07/o-papa-em-mossul-nao-e-
licito-fazer-guerra-em-nome-de-deus.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-08 12:47:24
Título: Luxo acima de tudo de Flávio Bolsonaro constrange até os apoiadores do 
Planalto e assessores do pai
Descrição: Enquanto filho do presidente ganha tempo no caso das “rachadinhas”, 
onde é investigado por lavagem de dinheiro, aquisição de mansão Brasília provoca
críticas de assessores da presidência
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-03/mansao-de-flavio-bolsonaro-em-
brasilia-o-21-imovel-do-senador-em-16-anos-constrange-o-planalto.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-08 00:00:00
Título: Não vou decretar lockdown e meu Exército não vai obrigar o povo a ficar 
em casa, diz Bolsonaro
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta segunda-feira 
(8) que não usará o que chamou de \meu Exército\ para executar lockdowns ou 
outras medidas restritivas pelo país para frear o avanço da Covid-19.Leia mais 
(03/08/2021 - 12h32)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/03/nao-vou-decretar-lockdown-e-meu-exercito-nao-vai-obrigar-o-
povo-a-ficar-em-casa-diz-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-03-08 00:00:00
Título: Regulador bancário europeu EBA foi alvo de ataque ligado a software da 
Microsoft
Descrição: A Autoridade Bancária Europeia disse nesta segunda-feira que foi alvo
de hackers, mas que nenhum dado foi obtido e que ampliou esforços para se 
proteger de um ataque cibernético global que explora falhas no software do 
servidor de e-mail da Microsoft.Leia mais (03/08/2021 - 19h04)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2021/03/regulador-bancario-europeu-eba-foi-alvo-de-ataque-ligado-a-
software-da-microsoft.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-03-09 00:27:00
Título: Deputadas defendem auxílio emergencial e políticas públicas para 
mulheres
Descrição: Integrantes da bancada feminina discursaram por ocasião do Dia 
Internacional da Mulher
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/733804-deputadas-defendem-auxilio-
emergencial-e-politicas-publicas-para-mulheres/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-09 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 9 de março 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está de olho nas notícias mais importantes 
desta terça-feira (9), marcada pela decisão de Fachin sobre Lula e Moro, pela 
revisão das sanções impostas pelos EUA contra a Venezuela e possível entrega da 
tocha olímpica sem espectadores.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021030917091104-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-9-de-marco-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-08 20:53:13
Título: Lava Jato golpeou democracia e destruiu economia, diz cientista política
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Descrição: Além de destruir empresas, empregos e a economia brasileira, a 
operação Lava Jato jogou uma \pá de cal na democracia do país\ ao criminalizar a
política, disse especialista à Sputnik Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2021030817090078-lava-jato-golpeou-
democracia-e-destruiu-economia-diz-cientista-politica/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-08 13:41:07
Título: Papa Francisco revela que Líbano é seu próximo destino
Descrição: O papa Francisco, que acaba de retornar da histórica viagem de quatro
dias ao Iraque, disse que sua próxima visita seria feita ao Líbano.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2021030817088428-papa-francisco-revela-
que-libano-e-seu-proximo-destino/
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