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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-11 21:46:33
Título: Notícias da Covid: Brasil registrou 2.233 mortes últimas 24 horas
Descrição: O Brasil é o país com o maior número de óbitos no mundo, segundo o 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/noticias-ao-vivo-da-covid-brasil-
registrou-2-233-mortes-nas-ultimas-24-horas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-11 23:34:16
Título: Em manifesto, OAB e CNBB apontam que Bolsonaro é principal responsável 
pela “tragédia que vivemos”
Descrição: \É hora de estancar a escalada da morte! Basta de insensatez e 
irresponsabilidade\, pregam seis entidades em nota
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-manifesto-oab-e-cnbb-apontam-que-
bolsonaro-e-principal-responsavel-pela-tragedia-que-vivemos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-11 13:22:26
Título: Em um ano, inflação aumenta preços de alimentos em 15%
Descrição: O IPCA de fevereiro ficou em 0,86%, o maior resultado para o mês 
desde 2016, quando o índice ficou em 0,90%, a gasolina teve alta de 7,11%
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/em-um-ano-inflacao-aumenta-precos-de-
alimentos-em-15/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Bolsonaro põe almirante na comunicação da Presidência
Descrição: Desgastado, empresário Fabio Wajngarten dá lugar a militar da ativa 
Flávio Rocha na Secom, secretaria responsável pela comunicação social e 
contratos publicitários do governo.
Url :https://www.dw.com/pt-br/bolsonaro-põe-almirante-na-comunicação-da-
presidência/a-56840721?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-09
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: Revista Fórum
Data: 2021-03-11 17:42:29
Título: Metrô de Buenos Aires homenageia Marielle Franco
Descrição: Projeto da deputada Maria Bielli prevê a instalação de uma placa na 
estação Rio de Janeiro,com QR code que dará acesso à história da vereadora
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/metro-de-buenos-aires-homenageia-
marielle-franco/

Fonte: Minas1
Título: Título LabDadosBrasil - Sargento Max ( ex membro do BOPE, Queiroz e 
Adriano) hoje membro da presidência da república, fez parte da comitiva que 
“buscou spray nasal” em Israel, é investigado pela polícia Federal
Descrição: PF reforça ligação de 'gabinete do ódio' do Planalto com investigados
por atos antidemocrático
Url : https://minas1.com.br/posts/politica/pf-reforca-ligacao-de-gabinete-do-
odio-do-planalto-com-investigados-por-atos-antidemocraticos 
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-11 19:42:45
Título: Nós, mulheres negras, não pagaremos a conta da crise – Por Mônica 
Francisco
Descrição: Pensar a condição das mulheres trabalhadoras, periféricas e 
majoritariamente negras é também discutir os rumos da sociedade do trabalho
Url :https://revistaforum.com.br/debates/nos-mulheres-negras-nao-pagaremos-a-
conta-da-crise-por-monica-francisco/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-11 07:33:42
Título:  Artigo | O militar não faz sua parte
Descrição: Todos ligados na incompetência do militar na pandemia. E quanto à 
defesa armada do Brasil?
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/11/artigo-o-militar-nao-faz-sua-
parte

Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-12 09:30:48
Título: PM esconde surto de covid-19 em academia militar e mantém alunos 
aglomerados no Paraná
Descrição: Pelo menos 25 oficiais em formação já pegaram a doença, contaminados 
são coagidos a esconder sintomas e seguir assistindo aulas.The post PM esconde 
surto de covid-19 em academia militar e mantém alunos aglomerados no Paraná 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/12/pm-parana-surto-covid-academia-militar-
guatupe/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-11 15:12:47
Título: General que ameaçou \ruptura\ após decisão de Fachin é fã do torturador 
Ustra
Descrição: Luiz Eduardo Rocha Paiva integra o governo Bolsonaro, está na reserva
há 14 anos e critica anulação de processos de Lula
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/11/general-que-ameacou-ruptura-
apos-decisao-de-fachin-e-fa-do-torturador-ustra

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-12 01:21:48
Título: Governadores do Nordeste viabilizam compra de 39 milhões de doses da 
Sputnik V
Descrição: Pressionado, o ministro Pazuello aceitou um contrato articulado pelos
governadores e irá bancar a compra
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/governadores-do-nordeste-
viabilizam-compra-de-39-milhoes-de-doses-da-sputnik-v/

Fonte: DefesaNet RSS
Título: Redes do Conselho Mundial de Igrejas promovem “intervenção humanitária” 
no Brasil
Url :https://www.defesanet.com.br/tfbr/noticia/39977/Redes-do-Conselho-Mundial-
de-Igrejas-promovem-%E2%80%9Cintervencao-humanitaria%E2%80%9D-no-Brasil/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-11 14:59:34
Título: Após novo recorde de mortes por covid no Brasil, Venezuela pede resposta
da ONU
Descrição: Ministério de Relações Exteriores venezuelano acusa negligência de 
Jair Bolsonaro no combate à pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/11/apos-novo-recorde-de-mortes-por-
covid-no-brasil-venezuela-pede-resposta-da-onu

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-11 21:27:04
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Título: Em relação desigual, acordo Mercosul-UE afetaria pequeno produtor 
latino-americano
Descrição: Tratado segue em negociação por impasses na própria União Europeia, 
produtos europeus disputariam mercado sem restrições
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/11/em-relacao-desigual-acordo-
mercosul-ue-afetaria-pequeno-produtor-latino-americano
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-11 20:53:55
Título: Oposição vai ao STF contra governo por lentidão na vacinação contra 
covid-19
Descrição: PT, PSB, PSOL, PCdoB e Cidadania pedem imunização de todos até o 
final de 2021, ritmo atual finalizaria processo em 2024
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/11/oposicao-vai-ao-stf-contra-
governo-por-lentidao-na-vacinacao-contra-covid-19
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-11 18:59:40
Título: Sob protestos, Câmara aprova texto-base da PEC Emergencial em segundo 
turno
Descrição: Medida abre caminho fiscal para liberação do auxilio e foi rejeitada 
pela oposição por conta de redução dos gastos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/11/sob-protestos-camara-aprova-
texto-base-da-pec-emergencial-em-segundo-turno
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-11 17:39:28
Título: Silvia Federici e Sônia Guajajara: o debate feminista precisa ser 
anticapitalista
Descrição: As feministas conversaram em debate virtual promovido pela editora 
Boitempo na última quarta (10)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/11/o-debate-feminista-precisa-ser-
anticapitalista-diz-silvia-federici-a-sonia-guajajara
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-11 17:11:38
Título: Campanha Tributar os Super-Ricos promove live sobre situação das 
mulheres na pandemia
Descrição: Evento virtual acontece nesta quinta-feira (11), às 19h, e discute 
temas como desemprego, violência e saúde mental
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/11/campanha-tributar-os-super-
ricos-promove-live-sobre-situacao-das-mulheres-na-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-11 15:25:33
Título: Sob Bolsonaro, programa de construção de cisternas sofre maior redução 
da história
Descrição: Em 2020, o maior programa de armazenamento de água do país instalou 
8.310 equipamentos, contra 149 mil em 2014
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/11/sob-bolsonaro-programa-de-
construcao-de-cisternas-sofre-maior-reducao-da-historia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-11 14:33:05
Título: Quinze dias após reuniões presenciais, três professoras de Curitiba 
morrem de covid
Descrição: Apesar dos protestos da categoria, encontros pedagógicos e aulas 
foram retomadas em fevereiro, mas suspendidas depois
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/11/quinze-dias-apos-reunioes-
presenciais-tres-professoras-de-curitiba-morrem-de-covid
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-11 13:05:15
Título: Covid: Paraná tem maior média móvel de novos casos e mortes no país
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Descrição: Em número de mortes, dados mostram que o estado está entre os 
primeiros 
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/11/covid-parana-tem-maior-media-
movel-de-novos-casos-e-mortes-no-pais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-11 10:36:48
Título: Livro explora as lendas do Velho Chico e valoriza a cultura popular 
nordestina
Descrição: História se passa no Sertão pernambucano e busca criar novas 
referências para as crianças da região
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/11/livro-explora-as-lendas-do-
velho-chico-e-valoriza-a-cultura-popular-nordestina
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-11 08:49:22
Título: Cresce coro por CPI da Covid para investigar governo, mas Pacheco trava 
pedido 
Descrição: \Postura é indevida, arbitrária e em descompasso com jurisprudência 
do STF\, diz especialista em Poder Legislativo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/11/cresce-coro-por-cpi-da-covid-
para-investigar-governo-mas-pacheco-trava-pedido
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-11 07:32:34
Título: Com pandemia, quilombolas perdem renda e têm trajetória escolar 
interrompida
Descrição: Organizações sociais visitaram quilombos no Sudeste de Minas Gerais e
entregaram cartilha sobre direitos da população
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/11/com-pandemia-quilombolas-perdem-
renda-e-tem-trajetoria-escolar-interrompida
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-11 20:08:27
Título: SP e DF restringem com toque de recolher, Bolsonaro vai à loucura
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro foi à loucura nesta quinta-feira (11/3), 
sobretudo com o toque de recolher em São Paulo, mas ele também ficou furioso com
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/sp-e-df-restringem-com-toque-de-
recolher-bolsonaro-vai-a-loucura/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-11 19:11:14
Título: Lockdown nos estados é aprovado por 57%, diz Paraná Pesquisas
Descrição: A Paraná Pesquisas jogou um balde de água fria no negacionismo do 
presidente Jair Bolsonaro ao afirmar que 57% dos brasileiros são favoráveis ao 
lockdown 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/lockdown-nos-estados-e-aprovado-
por-57-diz-parana-pesquisas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-11 18:15:21
Título: “Geringonça” reúne PT, MDB, PSDB e PDT numa frente progressista no 
Paraná
Descrição: Lideranças políticas do Paraná estão formando uma Geringonça frente 
de oposição progressista e democrática com PT, MDB, PSDB e PDT. Novas legendas 
deverão engrossar o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/geringonca-reune-pt-mdb-psdb-e-pdt-
numa-frente-de-oposicao-no-parana/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-12 09:16:02
Título: Acuado diante de Lula, Bolsonaro ameaça com ditadura e promove 
terrorismo suicida
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Descrição: Acuado diante da volta ao cenário político do ex-presidente Lula, 
Jair Bolsonaro resolveu apelar com aquilo que já faz parte de seu ideário desde 
os tempos em que cochilava nas cadeiras do plenário da Câmara, sonhando com uma 
ditadura pra chamar de sua. Aconselhado pelo filho, Flávio, Bolsonaro mudou a 
postura diante das câmaras da [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/acuado-diante-de-lula-bolsonaro-ameaca-
com-ditadura-e-promove-terrorismo-suicida/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-12 08:54:07
Título: No Acre, litro da gasolina é vendido a R$ 8,20
Descrição: Política de preços da Petrobras, atrelada ao mercado internacional, 
já fez com que o combustível subisse mais de 50%, em seis altas consecutivas, em
2021
Url :https://revistaforum.com.br/politica/no-acre-litro-da-gasolina-e-vendido-a-
r-820/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-12 08:32:50
Título: Câmara conclui votação de PEC Emergencial, que deve ser sancionada hoje 
por Bolsonaro
Descrição: PEC, que usou auxílio emergencial como moeda de troca para o governo 
impor arrocho nas contas públicas, teve apenas dois destaques aprovados
Url :https://revistaforum.com.br/politica/camara-conclui-votacao-de-pec-
emergencial-que-deve-ser-sancionada-hoje-por-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-12 00:40:02
Título: Freixo repudia uso político de caso de suicídio por clã Bolsonaro: 
“Abjeto”
Descrição: Internautas pediram a cassação do deputado Eduardo Bolsonaro por 
publicar a foto de um homem morto junto a uma suposta carta suicida
Url :https://revistaforum.com.br/politica/freixo-repudia-uso-politico-de-caso-
de-suicidio-por-cla-bolsonaro-abjeto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-12 00:03:58
Título: No JN, Bonner detona fala de Bolsonaro sobre toque de recolher: “Não é 
verdade”
Descrição: O presidente distorceu a Constituição e disse que a medida de 
isolamento trata-se de um \estado de sítio\
Url :https://revistaforum.com.br/midia/no-jn-bonner-detona-fala-de-bolsonaro-
sobre-toque-de-recolher-nao-e-verdade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-11 23:58:59
Título: A semiótica do Efeito Lula
Descrição: Os meios de comunicação tradicionais apostam em velhas simbologias 
para atacar o ex-presidente, mas o máximo que conseguiram foi virar meme nas 
redes
Url :https://revistaforum.com.br/rede/a-semiotica-do-efeito-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-11 23:00:20
Título: Disputar corações e mentes: Genoino debate formação política com 
lideranças
Descrição: No centenário de Paulo Freire, a educação popular está no centro do 
debate da esquerda como saída para disputarmos corações e mentes da classe 
trabalhadora, bombardeada com fake news, com desinformação em todos os meios, 24
horas por dia. O Fórum Sindical desta quinta-feira entrevista o ex-deputado Jose
Genoino que vem se dedicando à formação [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/disputar-coracoes-e-mentes-genoino-
debate-formacao-politica-com-liderancas/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-11 21:41:54
Título: Colunista do UOL diz que Bolsonaro entrou em desespero com Lula no páreo
em 2022
Descrição: Já na quarta-feira foi possível observar uma mudança de postura do 
presidente diante do discurso histórico do ex-mandatário
Url :https://revistaforum.com.br/politica/colunista-do-uol-diz-que-bolsonaro-
entrou-em-desespero-com-lula-no-pareo-em-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-11 20:55:49
Título: Cadê o Zé Gotinha? – Por Lelê Teles
Descrição: Necrófilos odeiam o Zégo porque ele representa a vida, a saúde e a 
alegria
Url :https://revistaforum.com.br/rede/cade-o-ze-gotinha-por-lele-teles/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-11 20:09:31
Título: Megainvestidor americano-alemão diz que Lula não assusta mercado: “Pode 
dar impulso à economia”
Descrição: Em entrevista, Mark Mobius sinalizou uma aceitação do mercado a Lula 
e ainda elogiou programas sociais como o Bolsa Família: \Esperamos que seu 
retorno resulte em mais iniciativas desse tipo\
Url :https://revistaforum.com.br/global/megainvestidor-americano-alemao-diz-que-
lula-nao-assusta-mercado-pode-dar-impulso-a-economia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-11 20:00:58
Título: Vacinação, ajuda emergencial e isolamento físico – Por Chico Alencar
Descrição: Mais do que nunca, é preciso que as oposições democráticas não percam
o eixo central de sua atuação: vacinação em massa, aprovação de um auxílio 
emergencial consistente até que tenha fim a pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/rede/vacinacao-ajuda-emergencial-e-isolamento-
fisico-por-chico-alencar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-11 19:48:38
Título: Após xingar vereadores durante sessão, Carlos Bolsonaro tem o microfone 
cortado
Descrição: “Infelizmente só tem canalhas aqui dentro dessa Casa, que levam para 
uma linha política em vez de tentar levar para uma linha de melhoria da 
sociedade carioca”, disse o filho do presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-xingar-vereadores-durante-sessao-
carlos-bolsonaro-tem-o-microfone-cortado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-11 19:12:37
Título: “Não Deixem Vender o Brasil”
Descrição: CUT e sindicatos reforçam a campanha contra as privatizações, 
inclusive, utilizando as mídias tradicionais de radiodifusão
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/sindicatopopular/nao-deixem-vender-o-
brasil/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-11 16:59:53
Título: Depois do lockdown, pandemia começa a recuar em Araraquara
Descrição: Entre os dias 15 e 21 fevereiro, a cidade tinha 1327 casos de Covid-
19, duas semanas depois esse número caiu para 945
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/depois-do-lockdown-pandemia-comeca-a-
recuar-em-araraquara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-11 16:52:01
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Título: Fórum Onze e Meia #470 – Exclusivo: Zé Dirceu fala sobre o discurso do 
ex-presidente Lula após decisão de Fachin
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia entrevista José Dirceu, ex-ministro-
chefe da Casa Civil e ex-deputado federal. Com Renato Rovai.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/forum-onze-e-meia-470-exclusivo-ze-
dirceu-fala-sobre-o-discurso-do-ex-presidente-lula-apos-decisao-de-fachin/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-11 16:45:54
Título: Doria fecha igrejas, suspende futebol e proíbe retirada de alimentos por
15 dias para evitar colapso na saúde em SP
Descrição: Segundo Doria, 53 municípios estão com 100% na taxa de ocupação de 
UTIs. \Lembrando que na segunda-feira nós tínhamos 31 municípios nesta situação\
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/doria-fecha-igrejas-suspende-
futebol-e-proibe-retirada-de-alimentos-por-15-dias-para-evitar-colapso-na-saude-
em-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-11 16:33:43
Título: “Pessoa nefasta”: Jean Wyllys celebra nas redes vitória na Justiça 
contra Bia Kicis
Descrição: STF reverteu decisão do TJ-DF de 2016 que condenou o ex-deputado do 
PSOL por postar foto da então procuradora Bia Kicis com parlamentares golpistas 
numa reunião com Eduardo Cunha, pelo impeachment de Dilma Rousseff
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pessoa-nefasta-jean-wyllys-celebra-
nas-redes-vitoria-na-justica-contra-bia-kicis/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-11 16:12:51
Título: Zé Dirceu é aplaudido por enfermeiros e funcionários do SUS na hora da 
vacinação, veja vídeo
Descrição: Profissionais de saúde pediram \fora, Bolsonaro\ durante aplicação da
dose no ex-ministro
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/ze-dirceu-e-aplaudido-por-
enfermeiros-e-funcionarios-do-sus-na-hora-da-vacinacao-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-11 16:04:26
Título: João Amoêdo: Impeachment do Bolsonaro é prioridade
Descrição: O fundador do Partido Novo foi às redes comentar os novos índices de 
desaprovação de presidente e afirmou que os \brasileiros não aguentam a péssima 
gestão da pandemia\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/joao-amoedo-impeachment-do-bolsonaro-
e-prioridade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-11 14:37:36
Título: Popularidade de Bolsonaro derrete e avaliação negativa atinge 57%, diz 
pesquisa Atlas
Descrição: O porcentual mostra uma relação direta com a pandemia. Em maio do ano
passado, no início do pico da primeira onda, a avaliação negativa de Bolsonaro 
chegou a 58%
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/popularidade-de-bolsonaro-
derrete-e-avaliacao-negativa-atinge-57-diz-pesquisa-atlas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-11 14:31:36
Título: Líder do PSL classifica como “coerente” crítica de Lula a Bolsonaro
Descrição: Nas redes, o deputado estadual Junior Bozzella (SP) afirmou que o 
presidente só pensa em eleição e que só mudou de postura após discurso do ex-
presidente
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lider-do-psl-classifica-como-coerente-
critica-de-lula-a-bolsonaro/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-11 11:46:15
Título: Entre 100 países, Brasil de Bolsonaro é o único a se opor à quebra de 
patente de vacina contra Covid-19 na OMC
Descrição: Proposta que defende isenção de acordo que regula propriedade 
intelectual sobre a vacina foi apresentada na Organização Mundial do Comércio 
(OMC) por Índia e África do Sul e é  endossada pela OMS
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/entre-100-paises-brasil-de-
bolsonaro-e-o-unico-a-se-opor-a-quebra-de-patente-de-vacina-contra-covid-19-na-
omc/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-11 00:09:31
Título: Jornal Nacional destaca que Bolsonaro só voltou a usar máscara após 
coletiva de Lula
Descrição: \Isso é mesmo uma novidade\, ironizou o apresentador William Bonner
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-destaca-que-bolsonaro-so-
voltou-a-usar-mascara-apos-coletiva-de-lula/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-12 07:49:25
Título: Indústria de junk food levou Anvisa na lábia para seguir bombando 
Danoninho
Descrição: Documento exclusivo revela o passo a passo das corporações para 
bloquear modelo de rotulagem mais eficaz na redução de consumo de alimentos-
porcaria.The post Indústria de junk food levou Anvisa na lábia para seguir 
bombando Danoninho appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/12/anvisa-junk-food-seguir-bombando-
danoninho/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-11 21:45:01
Título: Variante P1 do coronavírus já assusta nossos vizinhos e agora é a 
Venezuela que teme virar o Brasil
Descrição: A variante P1 do coronavírus, já chamada de “variante brasileira”, 
preocupa nossos vinhos. Mais contagiosa, teve uma mutação já detectada na 
Venezuela e na Argentina, obrigando fechamento de fronteiras e cancelamentos de 
voos. Já somos a segunda nação do mundo com mais restrições para a entrada, 
atrás só do Reino Unido. A pandemia brasileira deixou&#62,&#62,The post Variante
P1 do coronavírus já assusta nossos vizinhos e agora é a Venezuela que teme 
virar o Brasil appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/11/coronavirus-p1-preocupa-venezuela-
vizinhos-latinos/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-11 15:51:16
Título: Como a Lava Jato caiu numa mentira de internet e esperava prender em 
flagrante o ex-presidente Lula por roubar um objeto que era dele mesmo
Descrição: Faltou dar um Google: sumiço do objeto era boato de internet.The post
Como a Lava Jato caiu numa mentira de internet e esperava prender em flagrante o
ex-presidente Lula por roubar um objeto que era dele mesmo appeared first on The
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/11/lava-jato-mentira-de-internet-prender-
lula-em-flagrante/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-03-11 03:00:00
Título: Discriminação algorítmica e justiça social: a situação dos migrantes 
indocumentados do Sul global. Entrevista especial com Callum Cant
Descrição: Se, de um lado, o desenvolvimento tecnológico-científico possibilitou
a criação de novas tecnologias, como o uso de http://www.ihu.unisinos.br/607391-
discriminacao-algoritmica-e-justica-social-a-situacao-dos-migrantes-
indocumentados-do-sul-global-entrevista-especial-com-callum-cant
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Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-12 06:00:46
Título: Compra de apartamento por ministro de Bolsonaro aumenta suspeitas sobre 
mansão de Flávio
Descrição: Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, também comprou um 
imóvel em Brasília: um apartamento no Noroeste, bairro nobre da capital, por R$ 
2,1 milhões. A compra, também pelo Banco de Brasília (BRB), reforça indícios de 
como a transação imobiliária de Flávio Bolsonaro, uma mansão de quase R$ 6 
milhões com 2 mil metros quadrados, parece desproporcional diante de seus 
vencimentos. Ex-capitão, ex-presidente do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (Dnit) e servidor concursado da Câmara, Freitas 
comprou o apartamento de 190 metros quadrados em janeiro. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/compra-de-apartamento-por-ministro-
de-bolsonaro-aumenta-suspeitas-sobre-mansao-de-flavio-24920405
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-12 01:37:05
Título: Lei permite que empresas comprem vacinas, mas clínicas privadas 
contestam obrigação de doar ao SUS
Descrição: Bolsonaro sanciona projeto de lei com autorização enquanto setor 
privado se divide sobre que caminho tomar. Movimento de Luiza Trajano quer 
mapear necessidades dos municípios para apoiar vacinação pública
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-12/lei-permite-que-empresas-
comprem-vacinas-mas-clinicas-privadas-contestam-obrigacao-de-doar-ao-sus.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-11 15:35:52
Título: Tasso Jereissati: “Até gostaria que Lula concorresse. Precisamos de uma 
lição de democracia em 2022”
Descrição: O senador e ex-presidente do PSDB afirma ser contra impeachment de 
Bolsonaro, mas defende a CPI da Covid para responsabilizar o Governo Federal 
pela crise durante a pandemia
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-11/tasso-jereissati-ate-gostaria-
que-lula-concorresse-precisamos-de-uma-licao-de-democracia-em-2022.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-11 00:00:00
Título: Tropa de choque de deputado que apalpou colega inclui ex-petista, 
delegado, veterano e pastores
Descrição: Na última sexta (5), cinco deputados da Assembleia Legislativa de São
Paulo votaram por abrandar a punição de Fernando Cury (Cidadania), que apalpou 
Isa Penna (PSOL) no plenário.Leia mais (03/11/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/03/tropa-de-choque-de-deputado-que-apalpou-colega-inclui-ex-
petista-delegado-veterano-e-pastores.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-11 00:00:00
Título: Comitê Lula Livre lança documentário sobre a Lava Jato
Descrição: O Comitê Lula Livre na segunda (15) o documentário \Submundo ? A 
Conspiração da Lava Jato contra Lula\. \O filme mostra as distorções e as farsas
que procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Sergio Moro produziram com o objetivo 
de ludibriar a opinião pública e destruir a reputação e a biografia do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva\, afirma a entidade.Leia mais (03/11/2021 -
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/03/comite-lula-livre-lanca-documentario-sobre-a-
lava-jato.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-11 00:00:00
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Título: Em live com mentiras e menções a Forças Armadas, Bolsonaro ataca 
governadores e Lula
Descrição: Em uma live que durou mais de uma hora, o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) mentiu, fez menção às Forças Armadas ao dizer que faz \o que o 
povo quiser\ e atacou governadores e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT).Leia mais (03/11/2021 - 21h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-11 00:00:00
Título: Ministério de Damares Alves tem surto de Covid-19 e vai passar por 
desinfecção
Descrição: O ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado 
por Damares Alves, atravessa um surto de Covid-19 em suas dependências e passará
por desinfecção.Leia mais (03/11/2021 - 12h47)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/03/ministerio-de-damares-alves-tem-surto-de-covid-19-e-
vai-passar-por-desinfeccao.shtml

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-12 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 12 de março
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está de olho nas principais notícias desta 
sexta-feira (12), na qual o Brasil poderá comprar doses da vacina russa Sputnik 
V, Biden aprova \auxílio emergencial\ de cerca de US$ 1.4 mil para norte-
americanos e China multa gigantes da Internet por monopólio.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021031217116393-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-12-de-marco/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-12 04:46:56
Título: Grupo chinês Alibaba está sob ameaça de maior multa na história da 
China, diz mídia
Descrição: Com a investigação antitruste contra o Alibaba, o grupo de comércio 
eletrônico pode ser alvo da maior multa de sempre da história da China.
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2021031217116013-grupo-chines-
alibaba-esta-sob-ameaca-de-maior-multa-na-historia-da-china-diz-midia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-12 03:28:20
Título: Israel ataca regularmente navios iranianos que navegam em direção à 
Síria, diz jornal
Descrição: Desde o final de 2019, Israel alvejou pelo menos uma dúzia de navios 
de carga que estavam se dirigindo para a Síria, a maioria das embarcações 
carregava petróleo iraniano.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021031217115761-israel-
ataca-regularmente-navios-iranianos-que-navegam-em-direcao-a-siria-diz-jornal/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-11 12:00:16
Título: PEC Cavalo de Troia? Congresso usa auxílio emergencial para reduzir 
direitos, diz especialista
Descrição: Nesta quinta-feira (11), o Congresso poderá aprovar PEC 186 sem 
auxílio emergencial, mas com novas medidas de ajuste fiscal, diz especialista
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2021031117113121-pec-cavalo-de-troia-
congresso-usa-auxilio-emergencial-para-reduzir-direitos-diz-especialista/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-11 10:08:24
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Título: Brasil: com alta da gasolina, IPCA de fevereiro é o maior para o mês 
desde 2016
Descrição: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de fevereiro 
no país ficou em 0,86%, após ter subido 0,25% em janeiro. Esse foi o maior 
resultado para o mês desde 2016, quando a inflação registrada foi de 0,90%.
Url :https://br.sputniknews.com/economia/2021031117112195-brasil-com-alta-da-
gasolina-ipca-de-fevereiro-e-o-maior-para-o-mes-desde-2016/
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