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Fonte: Instituto Lula
Data: 2019-10-21
Título: Angela Davis reforça grito internacional por Lula Livre
Descrição: “A democracia, nos Estados Unidos como no Brasil, é uma democracia 
racista porque exclui os negros, é misógina porque exclui as mulheres, é 
elitista porque exclui os pobres, inclusive homens brancos, e é excludente 
também com as pessoas com deficiência”, afirma. “A democracia que virá terá de 
corrigir tudo isso.”
Url : https://institutolula.org/angela-davis-reforca-grito-internacional-por-
lula-livre

Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-10 06:30:44
Título: Parlamentares vão apresentar projetos de Marielle em 45 cidades
Descrição: Mais de 70 parlamentares de 45 cidades vão protocolar um pacote de 
projetos de lei apresentados por Marielle Franco em 2017 e 2018. Entre as 
propostas que tramitarão na Câmara, Senado e Casas Legislativas em todo o país, 
com adaptações, estão a criação de um espaço coruja para crianças cujos 
responsáveis trabalham à noite, mais casas de parto, defesa da memória da 
população negra e contra o encarceramento em massa. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/parlamentares-vao-apresentar-
projetos-de-marielle-em-45-cidades-24917556

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-10 00:49:29
Título: Jornal Nacional abre as portas contra Lava Jato, mostra voto de Gilmar 
Mendes e operação Spoofing
Descrição: Reportagem de 35 minutos do telejornal sobre o julgamento da 
parcialidade de Moro na condenação de Lula deu grande destaque ao voto de Gilmar
Mendes, que é um ferrenho crítico do ex-juiz e votou a favor do ex-presidente
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-abre-as-portas-contra-
lava-jato-mostra-voto-de-gilmar-mendes-e-operacao-spoofing/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-10 09:38:54
Título: Antes de apresentar denúncias, Lava Jato articulou para manter 
investigação contra Lula em Curitiba
Descrição: Mensagens protocoladas no STF pela defesa do ex-presidente mostram 
preocupação entre procuradores. \Temos que ter respostas ajustadas e na ponta da
língua\, escreve Dallagnol
Url :https://revistaforum.com.br/politica/antes-de-apresentar-denuncias-lava-
jato-articulou-para-manter-investigacao-contra-lula-em-curitiba/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-09 23:15:17
Título: Bernie Sanders celebra anulação dos processos contra Lula: “Importante 
vitória para a democracia”
Descrição: Senador de Vermont, duas vezes pré-candidato à presidência dos EUA 
pelo Partido Democrata, considera que Lula \fez um trabalho incrível para 
diminuir a pobreza no Brasil e defender os trabalhadores\
Url :https://revistaforum.com.br/global/bernie-sanders-celebra-anulacao-dos-
processos-contra-lula-importante-vitoria-para-a-democracia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-09 21:35:56
Título: Brasil bate recorde dos recordes e registra quase 2 mil mortes por Covid
em um só dia
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Descrição: Foram 1.972 óbitos nas últimas 24 horas, média móvel de mortes  
também bateu novo recorde e mostra que país está longe de superar o momento mais
agudo da pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/brasil-bate-recorde-dos-recordes-e-
registra-quase-2-mil-mortes-por-covid-em-um-so-dia/
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-09 23:16:29
Título: Ministério da Saúde admite que pode faltar vacina e crise da pandemia 
fecha cerco  sobre Bolsonaro
Descrição: Atraso na compra de imunizantes desgasta imagem do presidente 
enquanto Brasil bate novo recorde, com 1.972 mortes por covid-19.  Em ofício, 
pasta de Pazuello admite precisar de mais doses para não interromper vacinação
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-09/ministerio-da-saude-admite-que-
pode-faltar-vacina-e-crise-da-pandemia-fecha-cerco-sobre-bolsonaro.html
 
Fonte: Carta Capital
Data: 2021-03-10
Título: OAB pede investigação de ‘ações e omissões’ de Bolsonaro.
Descrição: A entidade de advogados também decidiu entrar com uma ação no Supremo
Tribunal Federal para para obrigar o governo federal a comprar vacinas
Url : https://www.cartacapital.com.br/justica/oab-pede-investigacao-de-acoes-e-
omissoes-de-bolsonaro-na-pandemia/

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-03-09 03:00:00
Título: O importante e urgente é ofertar vacinas o mais rápido possível. 
Entrevista especial com Júlio Croda
Descrição: \Neste momento em que falhamos nas medidas preventivas e não temos 
vacinas, a única opção é o lockdown de no mínimo 15 dias\. É assim que 
http://www.ihu.unisinos.br/607316-o-importante-e-urgente-e-ofertar-vacinas-o-
mais-rapido-possivel-entrevista-especial-com-julio-croda

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-09 14:00:57
Título: Artigo | Chegamos ao limite da irresponsabilidade aceitável
Descrição: O governo que deveria trabalhar para controlar a pandemia não tem 
moral política e não quer salvar vidas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/09/artigo-chegamos-ao-limite-da-
irresponsabilidade-aceitavel

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-09 22:40:41
Título: Lockdown surte efeito e Araraquara (SP) reduz casos de Covid
Descrição: “A gente saiu de quase 50% dos testes positivados para 23%. Hoje, 
estamos colhendo os frutos do lockdown com a diminuição do número de casos\, 
afirma a secretária de Saúde da cidade
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/lockdown-surte-efeito-e-araraquara-sp-
reduz-casos-de-covid/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-09 19:48:21
Título: Feminismo popular busca unidade por mais direitos às mulheres na América
Latina
Descrição: Pobreza, desemprego e violência foram o legado da pandemia e estão 
presentes nas reivindicações feministas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/09/feminismo-popular-busca-unidade-
por-mais-direitos-as-mulheres-na-america-latina

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-09 20:20:31
Título: Dallagnol tramou para obter dinheiro da Petrobras por meio do 
Departamento de Justiça dos EUA, ouça
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Descrição: Novas mensagens em áudio apontam que a Lava Jato “se apresentou às 
agências norte-americanas e com elas firmou acordos como se tivesse capacidade 
de falar e agir em nome do Brasil”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/dallagnol-tramou-para-obter-dinheiro-
da-petrobras-por-meio-do-departamento-de-justica-dos-eua-ouca/ 

Fonte: NYT > World News
Data: 2021-03-09 04:32:21
Título: Sanções são reimpostas ao bilionário israelense concedida alívio sob 
Trump
Descrição: O governo Biden tomou medidas para reverter uma ação que beneficiou 
Dan Gertler, que foi acusado de corrupção em negócios de mineração na República 
Democrática do Congo.
Url :https://www.nytimes.com/2021/03/08/us/politics/dan-gertler-sanctions.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-09 19:05:55
Título: Kássio Nunes pede vista e adia decisão sobre suspeição de Sérgio Moro
Descrição: Durante a apresentação de seu voto, Gilmar Mendes atacou o ex-juiz: \
Você não combate o crime cometendo o crime\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/09/kassio-nunes-pede-vista-e-adia-
decisao-sobre-suspeicao-de-sergio-moro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-09 16:42:00
Título: Artigo | Dois anos depois, 10 teses e 10 mitos sobre as forças armadas e
Bolsonaro
Descrição: Imagem de racionais, bons gestores e incorruptíveis de militares 
passou a ser questionada após atuação no governo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/09/artigo-dois-anos-depois-10-
teses-e-10-mitos-sobre-as-forcas-armadas-e-bolsonaro

Fonte: Montedo
Data: 2021-03-09
Título: Tenente é condenado por desviar gêneros alimentícios de quartel do 
Exército para restaurante de sua propriedade
Descrição: O Superior Tribunal Militar (STM) condenou um sargento da reserva e 
um tenente do Exército por participarem de um esquema de desvio de gêneros 
alimentícios para um restaurante de fachada que funcionava como escoamento do 
material roubado do 22º Depósito de Suprimento, localizado em Barueri (SP).
Url : https://www.montedo.com.br/2021/03/09/tenente-e-condenado-por-desviar-
generos-alimenticios-de-quartel-do-exercito-para-restaurante-de-sua-propriedade/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-09 13:49:02
Título: Mulheres abrem ciclo de lives debatendo papel da mídia na Operação Lava 
Jato
Descrição: A jurista Carol Proner estará com as jornalistas Cristina Serra e 
Tereza Cruvinel no primeiro encontro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/09/mulheres-abrem-ciclo-de-lives-
debatendo-papel-da-midia-na-operacao-lava-jato
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-09 09:54:22
Título: Conheça os quatro juízes que podem decidir o rumo das ações penais de 
Lula no DF
Descrição: Um dos magistrados que participará do sorteio elogiou publicamente a 
escolha de Moro como ministro de Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/09/conheca-os-quatro-juizes-que-
podem-decidir-o-rumo-das-acoes-penais-contra-lula-no-df
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-09 07:43:15
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Título: Quando a linha de fronteira decide se as mulheres sobrevivem ou não ao 
aborto
Descrição: Do lado brasileiro, clínicas ilegais usam técnicas rudimentares, na 
Guiana, prática é legalizada e feita de forma segura
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/09/c-quando-a-linha-de-fronteira-
decide-se-as-mulheres-sobrevivem-ou-nao-ao-aborto
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-10 00:41:48
Título: Lula promete discurso histórico nesta quarta, acompanhe pelo Blog do 
Esmael
Descrição: O ex-presidente Lula promete um discurso histórico nesta quarta-feira
(10), durante coletiva de imprensa, às 11h, para marcar a recuperação de seus 
direitos políticos. O 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/lula-promete-discurso-historico-
nesta-quarta-acompanhe-pelo-blog-do-esmael/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-09 22:59:23
Título: Notícias ao vivo da Covid: Brasil registra 1.972 óbitos, um novo recorde
de mortes em 24h
Descrição: Com mais 1.972 vidas perdidas nas últimas 24 horas, recorde desde o 
início da pandemia, a média móvel de mortes causadas por Covid-19 no Brasil 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/noticias-ao-vivo-da-covid-brasil-
registra-1-972-obitos-um-novo-recorde-de-mortes-em-24h/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-09 22:43:58
Título: Extrema direita ameaça ministro Edson Fachin após anulação de 
condenações de Lula
Descrição: O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, está 
sendo ameaçado por grupos de extrema direita nas redes sociais. Em mensagens 
compartilhados em grupos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/extrema-direita-ameaca-ministro-
edson-fachin-apos-anulacao-de-condenacoes-de-lula/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-09 22:10:52
Título: Ministro Nunes Marques “salva” ex-juiz Sergio Moro no STF aos 45 do 
segundo tempo
Descrição: O ministro Kassio Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair 
Bolsonaro, pediu vista no julgamento da suspeição do ex-juiz Sergio Moro na 2ª 
Turma do Supremo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/ministro-nunes-marques-salva-ex-
juiz-sergio-moro-no-stf-aos-45-do-segundo-tempo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-09 15:19:15
Título: Anulação de condenações de Lula repercute na imprensa europeia
Descrição: “Um trovão em um ambiente político já carregado.” É assim que o 
diário francês Le Monde traduz nesta terça-feira (9) a decisão do ministro Edson
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/anulacao-de-condenacoes-de-lula-
repercute-na-imprensa-europeia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-09 14:34:09
Título: Gasolina e diesel mais caros a partir desta terça-feira
Descrição: Os preços da gasolina e do óleo diesel ficam mais caros a partir de 
hoje (9) para as distribuidoras que forem comprar os combustíveis nas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/gasolina-e-diesel-mais-caros-a-
partir-desta-terca-feira/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-09 14:01:35
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Título: Requião: não quero um ‘Lulinha paz e amor’, quero um Lula que apoie um 
referendo revogatório
Descrição: A decisão do ministro do STF, Edson Fachin, que anulou as condenações
do ex-presidente Lula não surpreendeu o ex-senador Roberto Requião (MDB-PR). Me 
surpreendeu a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/requiao-nao-quero-um-lulinha-paz-e-
amor-quero-um-lula-que-apoie-um-referendo-revogatorio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-10 08:32:17
Título: Na madrugada, Câmara aprova PEC Emergencial, que beneficia bancos em 
troca de auxílio emergencial
Descrição: A PEC limita gastos com auxílio emergencial e impõe arrocho nas 
contas de prefeituras e estados enquanto desvincula dinheiro de fundos para 
pagamento de bancos. PT, PSOL e PCdoB votaram contra
Url :https://revistaforum.com.br/politica/na-madrugada-camara-aprova-pec-
emergencial-que-beneficia-bancos-em-troca-de-auxilio-emergencial/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-10 02:26:23
Título: Uma Convenção contra o racismo estrutural brasileiro – Por Paulão
Descrição: Minha esperança é que ela traga em seu bojo uma definição específica 
e objetiva de racismo, discriminação e intolerância, propondo a proteção de 
todos os seres humanos contra essas odiosas atitudes
Url :https://revistaforum.com.br/debates/uma-convencao-contra-o-racismo-
estrutural-brasileiro-por-paulao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-10 02:18:30
Título: Joice pede desculpas por acusar Lula de estar bêbado com vídeo fake: 
“Recebi de uma grande publicitária”
Descrição: \Publiquei por confiar na fonte\, disse a deputada sobre o vídeo 
grotescamente manipulado que usou para atacar Lula e mostrar seu desespero com a
elegibilidade do petista
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/joice-pede-desculpas-por-acusar-
lula-de-estar-bebado-com-video-fake-recebi-de-uma-grande-publicitaria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-10 00:48:45
Título: Bolsonaro ataca liberdade sindical e de expressão contra ADUFERPE
Descrição: Jair Bolsonaro manda abrir inquérito criminal contra dirigente 
sindical e associação de professores de Pernambuco
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/sindicatopopular/bolsonaro-ataca-
liberdade-sindical-e-de-expressao-contra-aduferpe/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-10 00:20:40
Título: Policiais chamam Bolsonaro de traidor e ameaçam protestos pelo país
Descrição: O presidente teria prometido e não cumpriu apoiar reivindicações dos 
policiais, no sentido de serem poupados do congelamento de salários na PEC 
Emergencial
Url :https://revistaforum.com.br/politica/policiais-chamam-bolsonaro-de-traidor-
e-ameacam-protestos-pelo-pais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-09 23:59:09
Título: Lições dos protestos no Paraguai ao Brasil e mulheres de luta na América
Latina
Descrição: Diante da má gestão da pandemia, a população do Paraguai despertou em
uma jornada de protestos que contrasta com a desmobilização vivida no Brasil. 
Para entender melhor sobre o que ocorre no país, o Fórum América Latina recebe 
Lucas Mesquita, professor de Relações Internacionais da Unila. Além disso 
participa do programa Mayrá Lima, doutora em [ ]
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Url :https://revistaforum.com.br/videos/licoes-dos-protestos-no-paraguai-ao-
brasil-e-mulheres-de-luta-na-america-latina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-09 23:43:05
Título: “Aha, uhu, o Fachin é nosso?”: Chegou a vez de ouvir as Marias, Mahins, 
Marielles, malês!
Descrição: Na coluna de hoje, Tuta do Uirapuru relembra o desfile campeão da 
Mangueira em 2019 e reflete sobre a encrenca que será recontar nosso presente
Url :https://revistaforum.com.br/debates/aha-uhu-o-fachin-e-nosso-chegou-a-vez-
de-ouvir-as-marias-mahins-marielles-males/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-09 23:11:37
Título: Justiça italiana diz que Robinho teve “particular desprezo” por sua 
vítima de abuso sexual
Descrição: Com a manutenção da condenação a nove anos de prisão, o jogador não 
deve ser extraditado, mas pode cumprir pena no Brasil, após sentença definitiva,
resta a terceira e última instância
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/justica-italiana-diz-que-robinho-teve-
particular-desprezo-por-sua-vitima-de-abuso-sexual/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-09 22:37:36
Título: PSL ganha comando da CCJ e deve indicar Bia Kicis, defensora da 
intervenção militar
Descrição: Veja como ficou a distribuição por partidos de todas as comissões da 
Câmara Federal
Url :https://revistaforum.com.br/politica/psl-ganha-comando-da-ccj-e-deve-
indicar-bia-kicis-defensora-da-intervencao-militar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-09 21:52:09
Título: Votação da suspeição de Moro fica em 2×2, mas Cármen Lúcia sinaliza 
“virada” no STF
Descrição: Habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Lula está 
agora sob vistas do ministro Kassio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro ao STF
Url :https://revistaforum.com.br/politica/votacao-da-suspeicao-de-moro-fica-em-
2x2-mas-carmen-lucia-sinaliza-virada-no-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-09 21:33:15
Título: Veja a íntegra do voto de Gilmar Mendes sobre a suspeição de Moro no 
processo de Lula
Descrição: “A suspeição do julgador se fundamenta em fatos concretos e 
expressivos contra Luiz Inácio Lula da Silva em razão de interesses políticos 
próprios do ex-juiz Sérgio Moro”, diz o ministro, protagonista da sessão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/veja-a-integra-do-voto-de-gilmar-
mendes-sobre-a-suspeicao-de-moro-no-processo-de-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-09 21:30:06
Título: Lula Livre, esperança no horizonte do Brasil – Por Juca Ferreira
Descrição: Lula é o mais popular e o mais preparado para liderar e ser o 
representante do projeto de esquerda e centro-esquerda, além de amplos setores 
democráticos
Url :https://revistaforum.com.br/rede/lula-livre-esperanca-no-horizonte-do-
brasil-por-juca-ferreira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-09 21:04:18
Título: Em voto, Lewandowski destaca que perícia contraria tese de Moro sobre 
manipulação de diálogos
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Descrição: \Nem animais para matadouro são levados como foi levado um ex-
presidente da República\, disse o ministro do STF ao criticar condução 
coercitiva de Lula
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-voto-lewandowski-destaca-que-
pericia-contraria-tese-de-moro-sobre-manipulacao-de-dialogos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-09 21:02:17
Título: O espião que veio do Brasil: Eduardo Bolsonaro atuou na invasão do 
Capitólio, diz reportagem
Descrição: Jornalista dos EUA acusa filho de Bolsonaro de participar de reunião 
que discutiu invasão do Capitólio, repercussão da decisão de Fachin sobre Lula 
na imprensa internacional, príncipe Harry e Meghan Markle criticam duramente a 
coroa britânica. Com Cynara Menezes, Ana Prestes e Lucas Rohan Apoie o 
jornalismo progressista! Via PayPal ou boleto aqui: http://bit.ly/ApoieaForum  
Via [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/o-espiao-que-veio-do-brasil-eduardo-
bolsonaro-atuou-na-invasao-do-capitolio-diz-reportagem/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-09 20:25:34
Título: Kassio Nunes pede vista, mas julgamento da suspeição de Moro continua no
STF
Descrição: O ministro indicado por Bolsonaro afirmou que não teve tempo de 
formular um voto nesta terça
Url :https://revistaforum.com.br/politica/kassio-nunes-pede-vista-mas-
julgamento-da-suspeicao-de-moro-continua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-09 19:23:57
Título: Lava Jato articulou fontes de financiamento para atuar como partido 
político em defesa de “programa liberal”
Descrição: Novas mensagens mostram que “enquanto os procuradores da ‘lava jato’ 
e o então juiz Sérgio Moro implementavam o ‘plano do Lula’, um verdadeiro 
projeto político também era por eles conduzido”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lava-jato-articulou-fontes-de-
financiamento-para-atuar-como-partido-politico-em-defesa-de-programa-liberal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-09 19:12:57
Título: Justiça acata demanda dos professores e suspende aulas presenciais em 
todo o estado de SP
Descrição: \Estamos há mais de um mês em greve. Essa é uma verdadeira conquista 
da nossa categoria e de todos que valorizam a vida\, afirma a deputada 
Professora Bebel (PT-SP)
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/justica-acata-demanda-dos-professores-e-
suspende-aulas-presenciais-em-todo-o-estado-de-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-09 18:05:35
Título: Juiz substituto de Brasília marca para maio depoimento de Lula sobre 
compra de caças
Descrição: O caso se refere à aquisição de caças Gripen para a Força Aérea no 
governo da ex-presidenta Dilma Rousseff
Url :https://revistaforum.com.br/politica/juiz-substituto-de-brasilia-marca-
para-maio-depoimento-de-lula-sobre-compra-de-cacas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-09 15:56:33
Título: Arthur Lira atravessa Bolsonaro e abre canal com a China para negociar 
compra de vacinas
Descrição: O presidente da Câmara afirma que os interesses dos dois países não 
podem ficar reféns de “ideologias e individualismos”

https://revistaforum.com.br/politica/juiz-substituto-de-brasilia-marca-para-maio-depoimento-de-lula-sobre-compra-de-cacas/
https://revistaforum.com.br/politica/juiz-substituto-de-brasilia-marca-para-maio-depoimento-de-lula-sobre-compra-de-cacas/
https://revistaforum.com.br/brasil/justica-acata-demanda-dos-professores-e-suspende-aulas-presenciais-em-todo-o-estado-de-sp/
https://revistaforum.com.br/brasil/justica-acata-demanda-dos-professores-e-suspende-aulas-presenciais-em-todo-o-estado-de-sp/
https://revistaforum.com.br/politica/lava-jato-articulou-fontes-de-financiamento-para-atuar-como-partido-politico-em-defesa-de-programa-liberal/
https://revistaforum.com.br/politica/lava-jato-articulou-fontes-de-financiamento-para-atuar-como-partido-politico-em-defesa-de-programa-liberal/
https://revistaforum.com.br/politica/kassio-nunes-pede-vista-mas-julgamento-da-suspeicao-de-moro-continua/
https://revistaforum.com.br/politica/kassio-nunes-pede-vista-mas-julgamento-da-suspeicao-de-moro-continua/
https://revistaforum.com.br/videos/o-espiao-que-veio-do-brasil-eduardo-bolsonaro-atuou-na-invasao-do-capitolio-diz-reportagem/
https://revistaforum.com.br/videos/o-espiao-que-veio-do-brasil-eduardo-bolsonaro-atuou-na-invasao-do-capitolio-diz-reportagem/
https://revistaforum.com.br/politica/em-voto-lewandowski-destaca-que-pericia-contraria-tese-de-moro-sobre-manipulacao-de-dialogos/
https://revistaforum.com.br/politica/em-voto-lewandowski-destaca-que-pericia-contraria-tese-de-moro-sobre-manipulacao-de-dialogos/


Url :https://revistaforum.com.br/noticias/arthur-lira-atravessa-bolsonaro-e-
abre-canal-com-a-china-para-negociar-compra-de-vacinas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-09 14:20:17
Título: NYT: Lula tem potencial para remodelar o futuro político do Brasil
Descrição: Jornal também destacou que os governos do ex-presidente tiraram 
milhões da miséria e democratizaram o acesso ao ensino universitário
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/nyt-lula-tem-potencial-para-remodelar-
o-futuro-politico-do-brasil/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-10 06:45:35
Título: CPI da Lava Jato ganha fôlego, diz senador autor do pedido
Descrição: Autor de um pedido de CPI da Lava Jato no mês passado, o senador 
Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, afirmou que a anulação das condenações de 
Lula dá fôlego à proposta.\A CPI ganha fôlego. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/cpi-da-lava-jato-ganha-folego-diz-
senador-autor-do-pedido-24917527
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-10 06:00:58
Título: Futura presidente da Comissão de Meio Ambiente, Zambelli acusou ONGs de 
queimarem Amazônia
Descrição: Prestes a presidir a Comissão de Meio Ambiente da Câmara, a deputada 
Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, já acusou ONGS de queimarem a Amazônia, sem
provas. “ONGs, que supostamente deveriam estar protegendo, estavam colocando 
fogo na Amazônia para criminalizar um governo que é novo, de direita”, afirmou 
Zambelli em abril de 2019, durante um evento promovido pela ONU em Berlim.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/futura-presidente-da-comissao-de-
meio-ambiente-zambelli-acusou-ongs-de-queimarem-amazonia-24917516
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-10 09:36:26
Título: 'Peguei covid na volta às aulas presenciais': os riscos para professores
na pandemia
Descrição: Retorno de aulas pelo país tem se tornado alvo de impasse. 
Profissionais da educação relatam temor de serem infectados pelo novo 
coronavírus.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56302283
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-10 01:26:17
Título: Escassez de vacinas contra covid-19 ameaça segunda dose de idosos em São
Paulo
Descrição: Em Franca, interior do Estado, idosos não conseguiram reforço do 
imunizante na data marcada e município afirma que Estado tem enviado lotes de 
vacinas insuficientes. Ministério da Saúde reduziu a quantidade prevista de 
vacinas para distribuição em  março
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-09/escassez-de-vacinas-contra-
covid-19-ameaca-segunda-dose-de-idosos-em-sao-paulo.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-09 10:53:13
Título: O drama dos apps de espionagem digital que colocam o violador dentro do 
seu celular
Descrição: No mundo, pelo menos 53.870 usuários de ‘smartphones’ foram vigiados 
em 2020 por outra pessoa por meio de um dispositivo inteligente, segundo 
relatório. Brasil é o segundo país com mais vítimas
Url :https://brasil.elpais.com/tecnologia/2021-03-09/o-drama-dos-apps-de-
espionagem-digital-que-colocam-o-violador-dentro-do-seu-celular.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-09 14:18:58
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Título: Cinco gerações de mulheres ajudando outras mulheres a trazer seus filhos
à luz
Descrição: Marcely bem que tentou renegar o dom de ser parteira. Mas a herança 
gritou mais alto. É tataraneta de mulher parteira, que ensinou a suas 
descendentes que o parto é sagrado. Covid-19 aumentou procura por parto 
domiciliar
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-09/cinco-geracoes-de-mulheres-
ajudando-outras-mulheres-a-trazer-seus-filhos-a-luz.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-09 00:00:00
Título: Estado de intimidação: o milicartismo te vigia
Descrição: Não há liberdade onde há medo, mesmo que a Constituição garanta 
sermos livres. O medo pode ser espontâneo, irracional, traço de personalidade. 
Para isso há terapia, entre outras coisas. Mas o medo pode ser fabricado desde 
fora, por ação deliberada do Estado e da sociedade.Leia mais (03/09/2021 - 
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/conrado-hubner-mendes/2021/03/estado-de-intimidacao-o-milicartismo-
te-vigia.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-09 00:00:00
Título: Mensagens vazadas da Lava Jato foram decisivas para formar convicção de 
ministros do Supremo
Descrição: Na primeira vez que os ministros do Supremo Tribunal Federal se 
debruçaram sobre questionamentos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à 
isenção do juiz que o condenou no caso do triplex de Guarujá, as queixas foram 
rejeitadas por decisão unânime da Segunda Turma da corte.Leia mais (03/09/2021 -
21h53)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/03/mensagens-vazadas-da-lava-jato-foram-decisivas-para-formar-
conviccao-de-ministros-do-supremo.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-09 00:00:00
Título: Policiais chamam Bolsonaro de traidor e ameaçam protestos pelo país para
anunciar desembarque do governo
Descrição: Delegados, peritos, agentes da Polícia Federal, policiais rodoviários
federais e outras 20 carreiras da segurança pública ameaçam realizar protestos 
em cidades de todo país nesta quarta-feira (10).Integrantes da UPB (União dos 
Policiais do Brasil), os servidores se dizem traídos pelo presidente Jair 
Bolsonaro, que teria prometido apoio aos pedidos das categorias para serem 
poupados de congelamentos na PEC Emergencial.
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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Data: 2021-03-09 00:00:00
Título: Bolsonaro faz insinuações de cunho obsceno sobre Eduardo Leite, 
governador do RS
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro voltou à carga contra os governadores e 
disse que muitos utilizaram dinheiro destinado pelo governo federal à saúde para
colocar contas do estado em dia.Leia mais (03/09/2021 - 00h07)
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Data: 2021-03-09 00:00:00
Título: País terá 5G híbrido até 2028, diz ministro das Comunicações
Descrição: O ministro das Comunicações, Fábio Faria (PSD-RN), afirmou, nesta 
terça-feira (9), que haverá uma fase de transição em que a telefonia 5G 
funcionará por meio de um esquema híbrido formado por redes novas, 
exclusivamente para a quinta geração, e as redes 4G e 3G.Leia mais (03/09/2021 -
16h25)
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Data: 2021-03-10 04:37:00
Título: Câmara aprova texto-base da PEC Emergencial em 1º turno
Descrição: A proposta permite ao governo pagar novas parcelas do auxílio 
emergencial e prevê medidas de ajuste fiscal
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/734445-camara-aprova-texto-base-da-pec-
emergencial-em-1o-turno/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-10 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 10 de março 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha os destaques desta quarta-feira 
(10), marcada por pedido de ajuda do Brasil à China, pelo placar empatado no 
julgamento do ex-juiz Sergio Moro e declarações da rainha Elisabeth II sobre 
entrevista de Harry e Meghan.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021031017097531-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-10-de-marco-/
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Data: 2021-03-09 17:47:14
Título: Site alemão da RT prepara processo contra jornal Bild após acusações de 
'espionagem' de Navalny
Descrição: O site do canal RT em alemão (RT DE) está preparando um processo 
contra o jornal alemão Bild, que publicou que a equipe editorial do RT DE 
estaria \espionando\ o opositor russo Aleksei Navalny.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2021030917095448-site-alemao-da-rt-
prepara-processo-contra-jornal-bild-apos-acusacoes-de-espionagem-de-navalny/
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Data: 2021-03-09 12:25:00
Título: Brasil imunizado até setembro? Empresários ajudam, mas governo precisa 
liderar, diz especialista
Descrição: Luiza Helena Trajano, maior acionista e presidente do conselho da 
rede varejista Magazine Luiza, lidera movimento Unidos Pela Vacina, que tem o 
apoio de grandes empresas brasileiras.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021030917093650-brasil-imunizado-ate-
setembro-empresarios-ajudam-mas-governo-precisa-liderar-diz-especialista/
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