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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-10 14:49:43
Título: Lula adota discurso de estadista e afirma: “O Brasil não é dos 
milicianos\
Descrição: Sobre as eleições de 2022, petista adota cautela e defende unidade da
esquerda. 
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/10/lula-adota-discurso-de-
estadista-e-afirma-que-o-brasil-nao-e-dos-milicianos

Fonte: Carta Capital 
Data: 2021-03-10
Título: IBGE: Alta do desemprego atinge mais mulheres, negros e a região 
nordeste
Descrição: Segundo o instituto, a desocupação em 2020 bateu recorde em 19 
estados e no Distrito Federal; taxa geral do ano foi a maior desde 1993
Url : https://www.cartacapital.com.br/sociedade/ibge-alta-do-desemprego-atinge-
mais-mulheres-negros-e-a-regiao-nordeste/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-10 23:59:32
Título: Notícias ao vivo da Covid: Brasil tem novo recorde de 2.286 mortes em 
24h
Descrição: O Brasil tem novo recorde de 2.286 mortes por covid-19 em 24 horas e 
total de óbitos ultrapassa 270 mil desde o início da pandemia. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/noticias-ao-vivo-da-covid-brasil-
tem-novo-recorde-de-2-286-mortes-em-24h/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-10 00:00:00
Título: Bolsonaro faz operação para disfarçar sabotagem na pandemia
Descrição: O governo lançou uma operação desesperada para disfarçar a sabotagem 
de Jair Bolsonaro aos esforços de combate à pandemia. O estrago está feito, mas 
o presidente abriu um baú de mentiras, distorções e omissões para fingir que 
jamais criou embaraços à vacinação ou desestimulou medidas de proteção.Leia mais
(03/10/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2021/03/bolsonaro-faz-operacao-para-disfarcar-
sabotagem-na-pandemia.shtml

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: \Brasil é ameaça para humanidade\, diz epidemiologista
Descrição: Especialista da Fiocruz Amazônia afirma que Brasil perdeu a luta para
covid-19 lá atrás, em 2020, e que não há a menor chance de reverter situação 
catastrófica neste semestre.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasil-é-ameaça-para-humanidade-diz-
epidemiologista/a-56828462?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-11 00:30:08
Título: Jornal Nacional faz cobertura positiva e garante mais de 10 minutos a 
discurso histórico de Lula
Descrição: O ex-presidente já havia elogiado a mudança na cobertura da Globo 
sobre a Lava Jato durante a coletiva
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-faz-cobertura-positiva-e-
garante-mais-de-10-minutos-a-discurso-historico-de-lula/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-11 08:36:32
Título: “Enfia no rabo”, diz Eduardo Bolsonaro sobre máscara, após ser obrigado 
a usar artefato em Israel, veja vídeo
Descrição: Em chilique dentro do carro, filho de Bolsonaro reclamou de não ter 
tempo \nem de tomar banho\ ao chegar para compromissos em Israel enquanto \
imprensa mequetrefe\ fala sobre uso de máscara
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/enfia-no-rabo-diz-eduardo-
bolsonaro-sobre-mascara-apos-ser-obrigado-a-usar-artefato-em-israel-veja-video/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-10 19:00:05
Título: Leia a íntegra do primeiro discurso de Lula após anulação de condenações
da Lava Jato
Descrição: O ex-presidente falou por mais de uma hora em São Bernardo do Campo 
(SP) e respondeu a questionamentos da imprensa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/10/leia-a-integra-do-primeiro-
discurso-de-lula-apos-anulacao-de-condenacoes-da-lava-jato

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-11 00:02:17
Título: Jornal italiano dedica amplo espaço ao agradecimento de Lula ao Papa 
Francisco
Descrição: A coletiva do ex-presidente mereceu chamada e matéria, especialmente 
sobre as palavras de Lula em agradecimento pelo apoio que recebeu do Pontífice 
quando estava preso
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-italiano-dedica-amplo-espaco-ao-
agradecimento-de-lula-ao-papa-francisco/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-10 15:54:26
Título: Discurso de Lula repercute nas redes e estimula comparações com 
Bolsonaro
Descrição: “Um tem visão de país, o outro só enxerga o próprio umbigo”, diz 
Rodrigo Maia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/10/discurso-de-lula-repercute-nas-
redes-e-estimula-comparacoes-com-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-10 15:24:19
Título: Marcha das Margaridas realiza ato político e cultural online nesta 
quinta-feira (11)
Descrição: Maior ato de mulheres da América Latina, a Marcha deste ano não 
ocorrerá devido à pandemia de covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/10/marcha-das-margaridas-realiza-
ato-politico-e-cultural-online-nesta-quinta-feira-11
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-10 12:49:16
Título: “Temos uma divisão de classe e raça na enfermagem”, diz especialista em 
saúde pública
Descrição: Mulheres negras ocupam os postos mais precários e expostos à covid, 
afirma Alva Helena de Almeida, enfermeira aposentada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/10/temos-uma-divisao-de-classe-e-
raca-na-enfermagem-diz-especialista-em-saude-publica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-10 10:22:44
Título: Após tentar boicotar CoronaVac, governo federal pede socorro à China por
mais vacinas
Descrição: Mudança de postura ocorre em meio a recordes de óbitos diários e 
semanais por covid-19 no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/10/apos-tentar-boicotar-coronavac-
governo-federal-pede-socorro-a-china-por-mais-vacinas
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-10 07:44:49
Título: Indígenas superam fake news e falta de estrutura por vacinação no Xingu
Descrição: Regiões com maior presença evangélica têm mais dificuldade ao vacinar
contra a covid-19, diz médico
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/10/indigenas-superam-fake-news-e-
falta-de-estrutura-por-vacinacao-no-xingu

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Deputada de extrema direita assume presidência da comissão mais 
importante da Câmara
Descrição: Bolsonarista Bia Kicis, investigada por ameaças ao STF, comandará 
Comissão de Constituição e Justiça. Ela já espalhou notícias falsas sobre o 
processo eleitoral e chegou a propor projeto para desobrigar uso de máscaras.
Url :https://www.dw.com/pt-br/deputada-de-extrema-direita-assume-presidência-da-
comissão-mais-importante-da-câmara/a-56831695?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-10 07:36:16
Título: Aluguel, dívidas, gasolina: motoristas de app relatam desespero para 
fechar as contas
Descrição: Aumento do preço do combustível obriga trabalhadores a encararem 
jornadas exaustivas, de domingo a domingo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/10/aluguel-dividas-gasolina-
motoristas-de-app-relatam-desespero-para-fechar-as-contas
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-11 00:18:20
Título: Efeito Lula: dólar cai, bolsa sobe, e Bolsonaro defende a vacina
Descrição: As redes sociais estão chamando o ex-presidente Lula de santo e dizem
que o petista operou um verdadeiro milagre nesta quarta (10/3), após 
pronunciamento à 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/efeito-lula-dolar-cai-bolsa-sobe-e-
bolsonaro-defende-a-vacina/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-10 23:36:08
Título: Lavajatistas fazem protesto contra Fachin em Curitiba
Descrição: O ministro Edson Fachin é alvo de protesto em Curitiba na noite desta
quarta (10/3). Lavajatistas foram até a casa do magistrado do STF, na 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/lavajatistas-fazem-protesto-contra-
fachin-em-curitiba/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-10 20:55:33
Título: Bolsonaro de máscara ou mascarado?
Descrição: As redes sociais ferveram esta quarta (10/3) com o surgimento do 
presidente Jair Bolsonaro usando máscara. Afinal, perguntaram os internautas, o 
mandatário usava máscara ou 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/bolsonaro-de-mascara-ou-mascarado/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-10 20:22:17
Título: Rodrigo Maia “chora” no Twitter
Descrição: O ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), curte seu ocaso 
chorando nas redes sociais. Nesta quarta (10), no Twitter, ele dedicou-se a 
comparar Lula com 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/rodrigo-maia-chora-no-twitter/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-10 17:17:09
Título: “Quem tiver comprando coisas da Petrobras tá correndo risco”, diz Lula
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Descrição: O ex-presidente Lula disse nesta quarta-feira (10/3), durante 
entrevista coletiva, que corre risco quem compra ações de estatais, 
principalmente da Petrobras. O petista reafirmou sua 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/quem-tiver-comprando-coisas-da-
petrobras-ta-correndo-risco-diz-lula/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-10 13:22:25
Título: PEC Emergencial: policiais devem “dar cota de sacrifício”, diz Mourão
Descrição: O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), afirmou nesta
quarta-feira (10/3) que os policiais devem “compreender a situação fiscal do 
país” e “dar sua cota 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/pec-emergencial-policiais-devem-
dar-cota-de-sacrificio-diz-mourao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-10 12:54:47
Título: Na calada da madrugada, Câmara aprova PEC que desmonta o Estado e não 
define auxílio emergencial
Descrição: A Câmara dos Deputados esperou chegar a calada da madrugada para 
aprovar mais um crime contra os brasileiros. A casa, majoritariamente patronal e
pró-mercado, por 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/na-calada-da-madrugada-camara-
aprovou-pec-que-desmonta-o-estado-e-nao-define-auxilio-emergencial/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-10 11:29:41
Título: Gleisi ironiza generais do Clube Militar: “Contenham-se”
Descrição: A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), nesta 
quarta-feira (10/3), ironizou os membros do Clube Militar pedindo para que os 
generais de pijama 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/gleisi-ironiza-generais-do-clube-
militar-contenham-se/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-11 09:37:15
Título: Debandada da Fundação Palmares: Diretor deixa cargo por insatisfações 
com Sérgio Camargo
Descrição: Outros diretores avaliam fazer o mesmo. Presidente da entidade é 
negacionista do racismo estrutural
Url :https://revistaforum.com.br/politica/debandada-da-fundacao-palmares-
diretor-deixa-cargo-por-insatisfacoes-com-sergio-camargo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-11 08:59:53
Título: Em inglês, Gilmar Mendes desmente Ernesto Araújo no Twitter: “Fake 
News!”
Descrição: Chanceler brasileiro acusou, também em inglês, CNN dos EUA de \
entender tudo errado sobre o Brasil e a Covid\, culpando o STF pela inação de 
Bolsonaro na pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/em-ingles-gilmar-mendes-
desmente-ernesto-araujo-no-twitter-fake-news/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-11 00:43:29
Título: Felipe Neto se encanta com discurso de Lula e pede que seguidores 
assistam cinco minutos
Descrição: Youtuber ainda ironizou o “estrago” provocado na cúpula do governo 
Bolsonaro: “Isso, amigos, chama-se c* na mão”
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/felipe-neto-se-encanta-com-
discurso-de-lula-e-pede-que-seguidores-assistam-cinco-minutos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-10 23:31:24
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Título: MEC nomeia professora ligada ao Escola sem Partido para coordenar 
materiais didáticos
Descrição: Sandra Ramos defende a discussão da evolução da espécie com base na 
teoria criacionista e, ainda, sugere a retirada de citações das culturas 
africanas e indígenas da BNCC
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mec-nomeia-professora-ligada-ao-escola-
sem-partido-para-coordenar-materiais-didaticos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-10 22:58:10
Título: A urgência da quebra de patente de vacinas contra a Covid-19 – Por 
Antonio Lisboa
Descrição: Democratização das vacinas impediria a proliferação desordenada do 
vírus, garantindo mais segurança para todos
Url :https://revistaforum.com.br/debates/a-urgencia-da-quebra-de-patente-de-
vacinas-contra-a-covid-19-por-antonio-lisboa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-10 22:32:27
Título: “Convido vocês para a gente lutar”: confira a íntegra do discurso de 
Lula desta quarta-feira
Descrição: Ex-presidente fez um longo discurso já considerado histórico após a 
anulação de seus processos na Lava Jato, leia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/convido-voces-para-a-gente-lutar-
confira-a-integra-do-discurso-de-lula-desta-quarta-feira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-10 22:17:01
Título: Wajngarten será exonerado após  voltar de viagem a Israel
Descrição: Ex-chefe da Secom foi perdendo espaço no governo após uma série de 
polêmicas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/wajngarten-sera-exonerado-apos-voltar-
de-viagem-a-israel/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-10 22:07:31
Título: CoronaVac é eficaz contra três variantes do coronavírus em circulação no
país, garante Doria
Descrição: Segundo o governador de São Paulo, a eficácia do imunizante foi 
comprovada em um estudo preliminar feito em parceria com a USP
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/coronavac-e-eficaz-contra-tres-
variantes-do-coronavirus-em-circulacao-no-pais-garante-doria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-10 21:32:14
Título: Bolsonaro e Pazuello moldaram discurso para rebater falas de Lula, 
confira
Descrição: Além de volta a usar máscara, Bolsonaro usou cerimônia no Planalto 
para responder indiretamente ao ex-presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-e-pazuello-moldaram-
discurso-para-rebater-falas-de-lula-confira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-10 20:53:49
Título: Oposição derruba medida de Guedes que desvinculava recursos de fundos 
públicos
Descrição: Alteração na PEC Emergencial é uma derrota para o ministro Paulo 
Guedes
Url :https://revistaforum.com.br/politica/oposicao-derruba-medida-de-guedes-que-
desvinculava-recursos-de-fundos-publicos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-10 20:09:20
Título: De alma lavada, Lula volta ao jogo conquistando novas mentes e corações 
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Descrição: Aquele que julgavam estar morto politicamente virou novamente o 
centro das atenções e, falando como chefe de Estado, fez dezenas de jornalistas 
do Brasil e do mundo o ouvirem atentamente por mais de 2 horas 
Url :https://revistaforum.com.br/rede/de-alma-lavada-lula-volta-ao-jogo-
conquistando-novas-mentes-e-coracoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-10 19:57:32
Título: Chico Buarque é imunizado contra a Covid-19 no Rio: “Vacinem-se. Viva o 
SUS”
Descrição: A prefeitura começou nesta quarta-feira (10) a vacinar pessoas com 76
anos, mas a imunização foi interrompida em alguns postos por falta de doses
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/chico-buarque-e-imunizado-
contra-a-covid-19-no-rio-vacinem-se-viva-o-sus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-10 19:47:32
Título: Efeito Lula: Bolsonaro reaparece de máscara e Flávio diz que “arma é a 
vacina”
Descrição: Durante discurso, Lula pediu para que a população não siga nenhuma 
recomendação \imbecil\ do presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/efeito-lula-bolsonaro-reaparece-de-
mascara-e-flavio-diz-que-arma-e-a-vacina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-10 19:39:44
Título: 8 de março: legado e desafios das mulheres trabalhadoras – Por Sinpro-DF
Descrição: Nessa data tão carregada de história das trabalhadoras, reafirmamos 
que não basta ser mulher, é preciso ter consciência e compromisso com a vida das
mulheres
Url :https://revistaforum.com.br/debates/8-de-marco-legado-e-desafios-das-
mulheres-trabalhadoras-por-sinpro-df/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-10 19:12:39
Título: Tombou: Lula supera BBB21 em menções nas redes sociais
Descrição: Dados divulgados pelo O Globo mostram que o ex-presidente dominou a 
internet na segunda-feira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tombou-lula-supera-bbb21-em-mencoes-
nas-redes-sociais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-10 18:53:36
Título: “O pedido de vista do ministro Kassio Nunes é para defender a Lava 
Jato”, diz Paulo Teixeira
Descrição: Para o deputado, é por essa razão que se torna fundamental a 
continuidade do julgamento para definir a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nas 
ações contra Lula
Url :https://revistaforum.com.br/politica/o-pedido-de-vista-do-ministro-kassio-
nunes-e-para-defender-a-lava-jato-diz-paulo-teixeira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-10 18:24:49
Título: Lula diz que se fosse presidente da República, general Villas Bôas seria
exonerado
Descrição: “Ele não está lá para dar palpite na política. Ele não está lá para 
decidir que vai ser presidente ou não. Quem tem que decidir é a sociedade civil,
através do voto”, declarou o ex-presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-diz-que-se-fosse-presidente-da-
republica-general-villas-boas-seria-exonerado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-10 17:48:04
Título: Índice Ibovespa se mantém estável durante o discurso de Lula
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Descrição: Logo de manhã o principal índice do mercado financeiro operava em 
alta, cotação do dólar está em queda
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/indice-ibovespa-se-mantem-estavel-
durante-o-discurso-de-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-10 17:34:03
Título: Lula diz que está aberto a conversar com Maia: ‘Se for sobre tirar 
Bolsonaro, estou mais feliz ainda’
Descrição: Ex-presidente da Câmara fez diversos elogios ao petista ao compará-lo
com Jair Bolsonaro. \Um tem visão de país, o outro só enxerga o próprio umbigo”,
escreveu
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-diz-que-esta-aberto-a-conversar-
com-maia-se-for-sobre-tirar-bolsonaro-estou-mais-feliz-ainda/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-10 14:49:21
Título: “Fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história”, 
diz Lula
Descrição: \Eu tinha certeza que esse dia chegaria. E ele chegou\, afirmou o ex-
presidente em sua primeira entrevista após Fachin anular condenações da Lava 
Jato
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fui-vitima-da-maior-mentira-juridica-
contada-em-500-anos-de-historia-diz-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-10 14:19:11
Título: “Diabo atua nas sombras”, diz Maria Lúcia Fattorelli sobre aprovação da 
PEC 186 durante a madrugada
Descrição: Para a coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, a PEC imposta por 
Paulo Guedes, ministro da Economia de Jair Bolsonaro, deve \agravar ainda mais a
situação do povo brasileiro e enterrar ainda mais a economia brasileira\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/diabo-atua-nas-sombras-diz-maria-
lucia-fattorelli-sobre-aprovacao-da-pec-186-durante-a-madrugada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-10 13:29:19
Título: “A imagem é de um chefe de Estado psicopata”, diz José Dirceu sobre 
Bolsonaro
Descrição: Em artigo, ex-ministro do governo Lula indica caminhos para pedido de
interdição de Jair Bolsonaro \por razões mentais\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/a-imagem-e-de-um-chefe-de-estado-
psicopata-diz-jose-dirceu-sobre-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-10 12:43:13
Título: Funcionários do Banco Mundial pedem investigação contra Weintraub por 
fake news e campanha política
Descrição: Documento diz que conduta do ex-ministro é \inaceitável\ e cita 
ataques à CoronaVac e defesa da cloroquina
Url :https://revistaforum.com.br/politica/funcionarios-do-banco-mundial-pedem-
investigacao-contra-weintraub-por-fake-news-e-campanha-politica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-10 12:24:24
Título: Haiti recusa testes de Covid-19 prestes a vencer doados pelo governo 
Bolsonaro
Descrição: O governo brasileiro gastou R$ 206,4 milhões com a aquisição dos 
testes, que, segundo o Conselho Nacional de Saúde, podem ir para o lixo, em 
prejuízo aos cofres públicos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/haiti-recusa-testes-de-
covid-19-prestes-a-vencer-doados-pelo-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-03-10 11:17:12
Título: À beira do colapso, Doria anuncia novas restrições, mas mantém escolas 
abertas
Descrição: Decisão da Justiça veta aulas presenciais, mas governo anunciou que 
vai recorrer da decisão, campeonato paulista deve ser suspenso
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/a-beira-do-colapso-doria-anuncia-
novas-restricoes-mas-mantem-escolas-abertas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-10 11:15:58
Título: Governo Bolsonaro admite que vacinação contra Covid-19 pode parar e 
implora à China por novas doses
Descrição: Em carta ao embaixador da China, Ministério da Saúde demonstra 
preocupação com variantes e pede 30 milhões de doses da Sinopharm
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/governo-bolsonaro-admite-que-
vacinacao-contra-covid-19-pode-parar-e-implora-a-china-por-novas-doses/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-10 19:28:47
Título: Após decisão de Fachin, militares têm a chance de mostrar a quem devem 
prestar continência
Descrição: Nos EUA, militares que ajudaram na tentativa de golpe trumpista foram
presos. Aqui, alto-comando do Exército se subordina a presidente que despreza a 
Constituição, se mete em política e ameaça poderes.The post Após decisão de 
Fachin, militares têm a chance de mostrar a quem devem prestar continência 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/10/decisao-fachin-militares-tem-chance-
mostrar-a-quem-devem-prestar-continencia/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-10 11:00:21
Título: Polícia do Rio comprou tecnologia da Oracle usada por países 
autoritários
Descrição: Segundo a empresa, software é capaz de prever crimes – o que aumenta 
o potencial de prisões injustas e racismo. The post Polícia do Rio comprou 
tecnologia da Oracle usada por países autoritários appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/10/policia-rio-tecnologia-oracle-policias-
paises-autoritarios/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-03-10 03:00:00
Título: A enorme transformação da era digital e a correlação que conduz o nosso 
conhecimento sobre a realidade. Entrevista especial com Paolo Benanti
Descrição: Enquanto o desenvolvimento técnico-científico avança através da 
inteligência artificial e promete um mundo completamente novo, forjando uma 
cosmologia e uma antropologia distintas, a capacidade humana de se interrogar 
sobre si mes [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/607360-sentimos-desconforto-com-o-que-a-
transformacao-digital-esta-produzindo-para-nos-entrevista-especial-com-paolo-
benanti
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-11 05:30:33
Título: STF busca consenso para superar decisões conflitantes sobre Lula e Moro
Descrição: BRASÍLIA — Diante de posições conflitantes nos processos que tratam 
das anulações de condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava-
Jato, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) discutem agora estratégias 
para superar o impasse. 
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/stf-busca-consenso-para-superar-decisoes-
conflitantes-sobre-lula-moro-24919149
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-11 06:20:59
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Título: Gilmar Mendes: as mudanças de entendimento do ministro do STF
Descrição: Dono do voto que defende a suspeição do ex-juiz Sergio Moro no 
processo que tem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Gilmar 
Mendes sempre foi conhecido no Supremo Tribunal Federal (STF) como membro da 
turma chamada de \garantista\. O termo é associado à ala dos que se alinham à 
proteção de direitos e que manifestam sérias reservas ao poder de investigação e
punição antes de esgotado o derradeiro recurso judicial. 
Url :https://epoca.globo.com/brasil/gilmar-mendes-as-mudancas-de-entendimento-
do-ministro-do-stf-24918999
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-10 22:29:04
Título: São Paulo já tem 32 cidades em colapso, mas ainda estuda medidas mais 
duras para restringir a circulação
Descrição: Secretário da Saúde diz que Estado “não dá conta” de abrir leitos na 
mesma velocidade de transmissão da covid-19. Governo mantém todas as cidades na 
fase vermelha e discute se aumenta restrições. Situação do Estado mais rico 
espelha Brasil, que ultrapassou a marca de 2.000 mortes registradas num dia
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-10/sao-paulo-ja-tem-32-cidades-em-
colapso-mas-ainda-estuda-medidas-mais-duras-para-restringir-a-circulacao.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-10 12:15:19
Título: Banco Mundial alerta para uma longa crise da dívida na América Latina
Descrição: Credores terão de aceitar juros menores para que os países da região 
tenham condições de investir em necessidades sociais e sanitárias, diz o 
organismo
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2021-03-10/banco-mundial-alerta-para-
uma-longa-crise-da-divida-na-america-latina.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-10 00:00:00
Título: Bolsonaro corre para tentar agradar policiais após quase derrota para PT
em dia de Lula
Descrição: O pronunciamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
nesta quarta-feira (10) levou Jair Bolsonaro a uma guinada movida por razões 
eleitorais por causa de 2022.Leia mais (03/10/2021 - 23h53)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/03/bolsonaro-correu-para-tentar-agradar-policiais-apos-
quase-derrota-para-pt-em-dia-de-lula.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-10 00:00:00
Título: Aécio Neves (PSDB-MG) vai comandar comissão mista que fiscaliza Abin e 
setor de inteligência
Descrição: Além da comissão de Relações Exteriores, o deputado Aécio Neves 
(PSDB-MG) vai comandar também a visada CCAI (Comissão Mista de Controle das 
Atividades de Inteligência). O espaço é responsável por fiscalizar os órgãos de 
inteligência federais como a Abin.Leia mais (03/10/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/03/aecio-neves-psdb-mg-vai-comandar-comissao-mista-que-
fiscaliza-abin-e-setor-de-inteligencia.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-10 00:00:00
Título: 'O povo é soberano, se quiser a volta de Lula, paciência. Acho difícil',
diz Mourão
Descrição: O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) afirmou à Folha que acha 
difícil o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vencer as eleições 
presidenciais de 2022, mas que não há risco de ruptura institucional caso o 
petista seja eleito.Leia mais (03/10/2021 - 23h15)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/03/o-povo-e-soberano-se-quiser-a-volta-de-lula-paciencia-acho-
dificil-diz-mourao.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-10 00:00:00
Título: PSOL lança Carlos Giannazi para presidência da Assembleia Legislativa de
SP
Descrição: A bancada do PSOL na Assembleia Legislativa de SP (Alesp) lançou o 
deputado Carlos Giannazi para a presidência daquela Casa.Leia mais (03/10/2021 -
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/03/psol-lanca-carlos-giannazi-para-presidencia-
da-assembleia-legislativa-de-sp.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-10 00:00:00
Título: Gilmar inocenta e libera Jean Wyllys de pagar R$ 40 mil a Bia Kicis
Descrição: O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes absolveu o
ex-deputado Jean Wyllys do pagamento de indenização à deputada Bia Kicis (PSL-
DF) por foto postada na internet em 2015.Leia mais (03/10/2021 - 22h30)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/03/gilmar-inocenta-e-libera-jean-wyllys-de-
pagar-r-40-mil-a-bia-kicis.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-03-10 00:00:00
Título: Facebook tenta cancelar processos antitruste dizendo que não prejudicou 
consumidores
Descrição: O Facebook pediu na quarta-feira (10) que um juiz federal rejeite os 
processos antitruste da Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) e
de secretarias de Justiça estaduais, afirmando que os órgãos judiciais do 
governo não têm base válida para alegar que a gigante das redes sociais está 
suprimindo a concorrência.Leia mais (03/10/2021 - 18h35)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2021/03/facebook-tenta-cancelar-processos-antitruste-dizendo-que-nao-
prejudicou-consumidores.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-03-11 03:24:00
Título: Câmara conclui votação em 1º turno da PEC Emergencial
Descrição: A votação da proposta em segundo turno vai ocorrer a partir das 10 
horas desta quinta-feira
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/734920-camara-conclui-votacao-em-1o-
turno-da-pec-emergencial/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-11 06:35:10
Título: Netanyahu cancela viagem histórica aos Emirados Árabes, diz mídia 
israelense
Descrição: Premiê israelense Benjamin cancelou sua primeira visita oficial aos 
Emirados Árabes Unidos após relatos de sua esposa apresentar problemas de saúde,
segundo mídia estatal.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021031117109833-netanyahu-
cancela-viagem-historica-aos-emirados-arabes-diz-midia-israelense/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-11 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 11 de março 
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Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha os destaques desta quinta-feira 
(11), marcada pelas mais de duas mil mortes por COVID-19 no Brasil, pela reação 
de Bolsonaro à volta do ex-presidente Lula, pela possível legalização da 
cannabis no México e os dez anos do acidente nuclear de Fukushima.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021031117109270-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-11-de-marco-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-10 23:00:00
Título: Descontrole da pandemia prejudica imagem do Brasil no exterior, afirma 
analista
Descrição: Especialista ouvido pela Sputnik Brasil aponta que a falta de 
controle da pandemia causa graves danos para a imagem do país e nova variante 
pode isolá-lo ainda mais no cenário internacional.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2021031017103839-descontrole-da-
pandemia-prejudica-imagem-do-brasil-no-exterior-afirma-especialista/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-10 17:24:22
Título: Grupo de Puebla celebra Lula e diz que petista foi vítima de 'maior 
equívoco' da Justiça brasileira
Descrição: O Grupo de Puebla, que reúne principalmente representantes de 
esquerda da América Latina, celebrou a recuperação dos direitos políticos do ex-
presidente Lula e disse que petista foi perseguido. 
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021031017102231-grupo-de-puebla-
celebra-lula-e-diz-que-petista-foi-vitima-de-maior-equivoco-da-justica-
brasileira/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-10 14:52:42
Título: Brasil: taxa de desemprego da mulher é 37,8% maior que a do homem, 
aponta IBGE
Descrição: No quarto trimestre de 2020, a taxa de desocupação entre as mulheres 
brasileiras ficou em 16,4%, sendo 37,8% maior que a dos homens, que foi de 
11,9%.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2021031017101857-brasil-taxa-de-
desemprego-da-mulher-e-378-maior-que-a-do-homem-aponta-ibge/
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