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Fonte: MST
Data: 2021-03-12
Título: Joaquin Piñero, o Kima, presente! Na luta, sempre!
Descrição: Em nota, MST resgata a trajetória de Joaquin Piñero, que dedicou mais
de 20 anos de sua vida a luta pela terra
Url : https://mst.org.br/2021/03/12/joaquin-pinero-o-kima-presente-na-luta-
sempre/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-12 17:06:23
Título: Joaquin Piñero provou que o sonho da comunicação popular é possível
Descrição: Joaquin foi um dos principais responsáveis pela criação do Brasil de 
Fato em formato tablóide no Rio de Janeiro (RJ)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/12/joaquin-pinero-provou-que-o-
sonho-da-comunicacao-popular-e-possivel

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: As perguntas não respondidas sobre o caso Marielle
Descrição: Família da vereadora lança dossiê sobre o assassinato, que completa 
três anos no próximo domingo. Rotatividade nos órgãos de investigação foi 
apontada como um entrave à resolução do caso.
Url :https://www.dw.com/pt-br/as-perguntas-não-respondidas-sobre-o-caso-
marielle/a-56858506?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-12 21:56:26
Título: Notícias ao vivo da Covid: Brasil teve mais 2.216 mortes nas últimas 24 
horas
Descrição: O Brasil somou mais 2.216 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas e 
totalizou, desde o início da pandemia, 275.105 óbitos. Os dados foram divulgados
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/noticias-ao-vivo-da-covid-brasil-
teve-mais-2-216-mortes-nas-ultimas-24-horas/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-12 10:20:18
Título: FAB ignora recordes de mortes por Covid-19 e diz que pandemia está em 
queda no Brasil
Descrição: Em meio ao colapso no sistema de saúde de diversas capitais, 
comunicado diz que \planos de retomada\ e de flexibilização estão sendo adotados
pelo país
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/fab-ignora-recordes-de-mortes-por-
covid-19-e-diz-que-pandemia-esta-em-queda-no-brasil/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-13 00:55:59
Título: São Paulo tem uma morte por covid-19 a cada três minutos: “Pacientes 
graves que estariam na UTI agora estão na enfermaria”
Descrição: Estado bateu novo recorde de óbitos registrados em 24 horas: 521. 
Saturados, hospitais públicos e privados rumam ao colapso. Sem leitos intensivos
suficientes, unidades acomodam doentes graves como podem e mandam alguns para 
casa, com cilindro de oxigênio. Nas ruas, nem todas as novas restrições de Doria
são seguidas
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-13/sao-paulo-tem-uma-morte-por-
covid-19-a-cada-tres-minutos-pacientes-graves-que-estariam-na-uti-agora-estao-
na-enfermaria.html
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Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Sem apoio do Brasil, proposta para suspender patente de vacinas trava na
OMC
Descrição: Índia e África do Sul buscam autorização para produzir imunizantes e 
remédios genéricos contra a covid-19. Países ricos são contra e apontam risco à 
inovação. Brasil é único país em desenvolvimento contrário à proposta.
Url :https://www.dw.com/pt-br/sem-apoio-do-brasil-proposta-para-suspender-
patente-de-vacinas-trava-na-omc/a-56859401?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-12 19:32:14
Título: Em SP, famílias se aglomeram por comida no maior centro alimentício da 
América Latina
Descrição: Com longa espera, doações de alimentos na Ceagesp acontecem 
semanalmente, mães desempregadas são maioria na fila
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/12/em-sp-familias-se-aglomeram-por-
comida-no-maior-centro-alimenticio-da-america-latina
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-12 16:48:27
Título: Movimento protesta em SP contra aumento no preço dos alimentos: \Tem 
preto com fome\
Descrição: Ato convocado pelo coletivo Raiz da Liberdade ocorreu dentro de 
supermercado em bairro de classe média alta na capital
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/12/movimento-protesta-em-sp-contra-
aumento-no-preco-dos-alimentos-tem-preto-com-fome

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-13 00:31:36
Título: Exclusivo: Criador diz que Zé Gotinha com metralhadora é “péssimo 
exemplo para as crianças”
Descrição: Darlan Rosa, artista que criou o personagem em 1986, se diz agredido 
por desenho divulgado por Eduardo Bolsonaro: \uma barbaridade\
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/socialistamorena/exclusivo-criador-diz-
que-ze-gotinha-com-metralhadora-e-pessimo-exemplo-para-as-criancas/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-03-12
Título: Em Araraquara, lockdown foi medida dura contra ‘um genocídio’. E deu 
resultado.
Descrição: A cidade de Araraquara, distante 273 quilômetros da capital paulista,
é uma das raríssimas exceções à regra de resistência ao lockdown no Brasil. 
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/em-araraquara-lockdown-foi-
medida-dura-contra-um-genocidio-e-deu-resultado/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-12 15:52:34
Título: Lula se movimenta e procura Rússia e China para trazer vacinas para o 
Brasil
Descrição: Incentivado pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, o diretor do 
fundo russo que bancou a produção da Sputnik V, Kirill Dmitriev, se encontrou 
com o ex-presidente
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-se-movimenta-e-procura-russia-e-
china-para-trazer-vacinas-para-o-brasil/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-12 18:46:39
Título: Lula faz Jornal Nacional bater recorde de audiência
Descrição: Elogiado pelo ex-presidente, o telejornal mudou o tom sobre a Lava 
Jato e garantiu 10 minutos de cobertura sobre o discurso histórico de Lula
Url :https://revistaforum.com.br/midia/lula-faz-jornal-nacional-bater-recorde-
de-audiencia-na-quarta-feira/
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Data: 2021-03-12 15:23:48
Título: Pandemia e desmonte de políticas públicas impactam mais às mulheres
Descrição: Em live da campanha Tributar os Super-Ricos, cinco mulheres debateram
como a crise sanitária tem recorte de gênero
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/12/pandemia-e-desmonte-de-
politicas-publicas-impactam-mais-as-mulheres
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-12 14:59:54
Título: Movimentos sociais resgatam composições e artistas de esquerda em 
festival feminista 
Descrição: Festival Vozes Feministas acontece sábado (13) e homenageia mulheres 
de destaque na luta anti-imperialista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/12/movimentos-sociais-resgatam-
composicoes-e-artistas-de-esquerda-em-festival-feminista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-12 11:56:37
Título: Marielle: para família, eleição de Bolsonaro e Witzel travou 
investigação do crime
Descrição: Em coletiva de imprensa, Instituto Marielle e Anistia Internacional 
apresentam dossiê e cobram respostas sobre o crime
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/12/marielle-para-familia-eleicao-
de-bolsonaro-e-witzel-travou-investigacao-do-crime

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-12 18:40:46
Título: Após três anos, petição com um milhão de assinaturas cobra: quem mandou 
matar Marielle e Anderson?
Descrição: O documento, produzido pelo Instituto Marielle Franco e pela Anistia 
Internacional, levanta 14 questões sem respostas sobre os crimes
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/apos-tres-anos-peticao-com-um-milhao-de-
assinaturas-cobra-quem-mandou-matar-marielle-e-anderson/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Secretário de Bolsonaro faz analogia absurda entre Holocausto e combate 
à pandemia
Descrição: Publicação no Twitter do secretario Especial de Cultura, Mário Frias,
provoca repúdio do Museu do Holocausto. Não é a primeira vez que membros do 
governo Bolsonaro banalizam a memória das vítimas do nazismo.
Url :https://www.dw.com/pt-br/secretário-de-bolsonaro-faz-analogia-absurda-
entre-holocausto-e-combate-à-pandemia/a-56853342?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Polícia do Rio ignora STF e aumenta truculência em operações
Descrição: Decisão que proibiu incursões em favelas durante a pandemia teve 
impacto inicial, mas letalidade policial voltou a disparar. Em janeiro e 
fevereiro, foram registradas nove chacinas em operações no estado.
Url :https://www.dw.com/pt-br/polícia-do-rio-ignora-stf-e-aumenta-truculência-
em-operações/a-56846623?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-12 09:53:35
Título: Efeito Lula: Bolsonaro defende vacina, admite que a Terra é redonda, e 
Bolsa sobe
Descrição: Capitão reformado ajusta discurso logo após pronunciamento do 
petista, que recuperou seus direitos políticos esta semana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/12/efeito-lula-bolsonaro-defende-
vacina-admite-que-a-terra-e-redonda-e-bolsa-sobe
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-12 07:44:09
Título: À espera de sanção, PL do Fiagro escancara as porteiras para o capital 
estrangeiro
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Descrição: Para especialistas, nova modalidade de fundo de investimento 
incentiva especulação financeira sobre ativos fundiários
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/12/a-espera-de-sancao-pl-do-fiagro-
escancara-as-porteiras-para-o-capital-estrangeiro
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-13 00:38:19
Título: Fachin diz que deu a Lula o mesmo tratamento que STF deu a outros 
políticos
Descrição: O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse 
nesta sexta-feira (12/3) ao UOL que sua decisão, de anular as condenações do ex-
presidente Lula, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/fachin-diz-que-deu-a-lula-o-mesmo-
tratamento-que-stf-deu-a-outros-politicos/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-12 22:53:08
Título: Fachin manda “batata quente” do caso Lula para o plenário do STF
Descrição: O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou 
nesta sexta-feira (12/3) para o plenário da corte a batata quente do caso Lula, 
que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/fachin-manda-batata-quente-do-caso-
lula-para-o-plenario-do-stf/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-12 23:29:06
Título: COVID-19: CURITIBA DECRETA LOCKDOWN POR 9 DIAS [VÍDEO]
Descrição: Comércio, indústria, obras públicas e construção civil serão afetados
A Prefeitura de Curitiba decretou lockdown pelos próximos nove dias. Estou 
decretando lockdown por nove dias 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/covid-19-curitiba-decreta-bandeira-
vermelha/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-12 19:22:54
Título: Sputnik V irá fornecer 10 milhões de doses ao Brasil
Descrição: Após assinatura de contrato, laboratório russo enviará 400 mil doses 
até o fim de abril, 2 milhões no fim de maio e 7,6 milhões em 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/sputnik-v-ira-fornecer-10-milhoes-
de-doses-ao-brasil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-12 17:06:04
Título: Moro adota doutrina ‘uma mão lava a outra’ em relação a Fachin
Descrição: O ex-juiz Sergio Moro confirmou pelo Twitter nesta sexta-feira (12/3)
que adotou a doutrina segunda qual &#8216,uma mão lava a outra&#8217, ao 
defender o ministro 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/moro-adota-doutrina-uma-mao-lava-a-
outra-em-relacao-a-fachin/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-12 14:55:02
Título: Flávio Dino: “Estarei no apoio a Lula em 2022, sem dúvida alguma”
Descrição: Embora tenha seu nome como um plano do PCdoB para a corrida eleitoral
de 2022, o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), diante da probabilidade 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/flavio-dino-estarei-no-apoio-a-
lula-em-2022-sem-duvida-alguma/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-12 14:29:43
Título: Esperava que Moro aplicasse a lei e respeitasse a Constituição, diz 
advogado de Lula
Descrição: Da RBA – “Bom de toga e bom de bola”. Cristiano Zanin, advogado 
responsável pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos processos
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/esperava-que-moro-aplicasse-a-lei-
e-respeitasse-a-constituicao-diz-advogado-de-lula/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-12 10:46:25
Título: Lula, milagreiro, fez Bolsonaro acreditar na vacina
Descrição: Ex-presidente Lula continuando operando milagres, após sua fala na 
quarta-feira (10/3). Em sua live desta quinta (11/3), o presidente Jair 
Bolsonaro negou de pés juntos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/lula-milagreiro-fez-bolsonaro-
acreditar-na-vacina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-13 02:37:35
Título: Flávio Dino implora pelo uso de máscaras, provoca políticos e ganha 
endosso de Lula e Maia
Descrição: Ex-presidente da Câmara seguiu o petista na reação à postagem de 
Dino, ao longo da semana, ambos se mostraram dispostos a trabalharem juntos 
contra Bolsonaro e a pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-dino-implora-pelo-uso-de-
mascaras-provoca-politicos-e-ganha-endosso-de-lula-e-maia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-13 01:26:14
Título: Fundador do PT, Olívio Dutra é vacinado contra a Covid-19 no RS
Descrição: Ex-prefeito e ex-governador, o \galo missioneiro\ se vacinou junto 
com sua companheira Judite
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/fundador-do-pt-olivio-dutra-e-vacinado-
contra-a-covid-19-no-rs/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-13 00:49:50
Título: Zé de Abreu diz que acabaram as vacinas no Rio de Janeiro: “Maldito 
genocida”
Descrição: O ator, de 74 anos, divulgou que iria se imunizar na próxima segunda-
feira (15), mas a vacinação foi suspensa em várias cidades do estado
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/ze-de-abreu-diz-que-acabaram-as-
vacinas-no-rio-de-janeiro-maldito-genocida/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-13 00:11:38
Título: 89% da população quer ser vacinada no Brasil, índice é o mais alto entre
países com maiores economias
Descrição: Dados são da Ipsos e do Fórum Econômico Mundial, pesquisa foi 
realizada em 15 países
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/89-da-populacao-quer-ser-vacinada-
no-brasil-indice-e-o-mais-alto-entre-paises-com-maiores-economias/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-12 22:54:24
Título: Um ano de omissão, descaso e negacionismo: Brasil transformado em ameaça
para o mundo
Descrição: Artigo assinado por três ex-ministros da Saúde (Alexandre Padilha, 
Arthur Chioro e Humberto Costa) deixa o desastroso governo Bolsonaro nu e 
denuncia o genocídio decorrente do negacionismo do presidente
Url :https://revistaforum.com.br/debates/um-ano-de-omissao-descaso-e-
negacionismo-brasil-transformado-em-ameaca-para-o-mundo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-12 22:39:52
Título: Advogado defende que caso Lula não seja julgado pelo pleno do STF: “não 
pode funcionar como instância recursal”
Descrição: Marco Aurélio de Carvalho entende que o plenário só pode ser afetado 
para pacificar entendimentos divergentes das turmas do Supremo
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/advogado-defende-que-caso-lula-nao-
seja-julgado-pelo-pleno-do-stf-nao-pode-funcionar-como-instancia-recursal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-12 22:30:18
Título: Toffoli prometeu a Villas Bôas que manteria Lula preso até as eleições
Descrição: Segundo reportagem da Revista Piauí, o ministro do STF encontrou o 
general cinco meses após o tuíte golpista para garantir que não haveria nenhuma 
mudança na situação do ex-presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/toffoli-prometeu-a-villas-boas-que-
manteria-lula-preso-ate-as-eleicoes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-12 21:53:45
Título: Maior partido do centrão, PL repercute discurso de Lula em sua página 
oficial
Descrição: O partido, que compôs a chapa vitoriosa em 2002 com o vice-presidente
José Alencar, publicou trecho da fala do ex-presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/maior-partido-do-centrao-pl-repercute-
discurso-de-lula-em-sua-pagina-oficial/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-12 21:22:04
Título: Para sindicalista, Congresso se submeteu à chantagem do governo para 
aprovar a PEC 186
Descrição: Entidades de classe repudiam vinculação do auxílio emergencial à 
diminuição dos gastos sociais com servidores
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/para-sindicalista-congresso-se-
submeteu-a-chantagem-do-governo-para-aprovar-a-pec-186/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-12 21:06:38
Título: Justiça suspende liminar que autorizava compra de vacinas sem 
autorização da Anvisa
Descrição: Decisão aponta para a possibilidade de grave lesão à saúde pública
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/justica-suspende-liminar-que-
autorizava-compra-de-vacinas-sem-autorizacao-da-anvisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-12 20:39:30
Título: Mesmo sem precedentes, Bolsonaro diz que medidas de restrição provocarão
saques e fogo em ônibus
Descrição: Possibilidade aventada pelo presidente nunca foi registrada no país 
desde o início da pandemia, que sequer lockdown nacional teve, mandatário ainda 
questionou números da Covid divulgados pelo seu próprio governo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mesmo-sem-precedentes-bolsonaro-diz-que-
medidas-de-restricao-provocarao-saques-e-fogo-em-onibus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-12 20:13:46
Título: Mulheres na política, com Benedita da Silva e Lídice da Mata
Descrição: [Retransmissão] painel “A presença e a participação das mulheres para
conquistar a democracia”, realizado pelo Observatório da democracia. O debate 
conta a participação de Jane Neves, da Fundação Astrogildo Pereira, Márcia 
Campos, do Instituto Claudio Campos, Bernadete Menezes, da Fundação Lauro Campos
/ Marielle Franco, Miguelina Paiva Vecchio, da Fundação Leonel Brizola, Ana 
Prestes, da [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/mulheres-na-politica-com-benedita-da-
silva-e-lidice-da-mata/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-12 19:57:23
Título: Idosos passam a citar Lula no momento da vacinação contra a Covid
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Descrição: A manifestação política tem se tornado um hábito entre os brasileiros
na hora de se imunizar
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/idosos-passam-a-citar-lula-no-momento-
da-vacinacao-contra-a-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-12 19:28:18
Título: Dallagnol admite que conversas comprometedoras da Lava Jato são 
verdadeiras
Descrição: Procurador citou palavras do ministro Marco Aurélio Mello, do STF: 
“Conversas entre juízes e membros do MP ou advogados são normais”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/dallagnol-admite-que-conversas-
comprometedoras-da-lava-jato-sao-verdadeiras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-12 19:17:13
Título: Internado há 11 dias com Covid, Major Olímpio piora e é intubado 
novamente
Descrição: Senador do PSL participou de aglomerações contra medidas de restrição
antes de ser diagnosticado com a doença
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/internado-ha-11-dias-com-covid-major-
olipio-piora-e-e-intubado-novamente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-12 17:11:41
Título: Padilha: Lula tem mais horas de reunião buscando soluções para a 
pandemia do que Bolsonaro
Descrição: Segundo o ex-ministro da Saúde, o líder petista tem participado 
ativamente de articulações com agentes internacionais para garantir vacinas ao 
Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/padilha-lula-tem-mais-horas-de-
reuniao-buscando-solucoes-para-a-pandemia-do-que-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-12 12:35:25
Título: Pastor que ofendeu a comunidade judaica é alvo de operação da Polícia 
Federal
Descrição: O pastor Tupirani da Hora Lores também já promoveu discursos de ódio 
contra a comunidade LGBT e afirmou que a \homossexualidade é uma possessão 
demoníaca\ e que se tivesse uma empresa \não contrataria homossexuais”.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pastor-que-ofendeu-a-comunidade-
judaica-e-alvo-de-operacao-da-policia-federal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-12 11:47:25
Título: Lula: as pessoas podem ser homossexuais e a gente respeitar quem são
Descrição: Os mandatos do ex-presidente ficaram marcados pelo Programa Brasil 
Sem Homofobia e quando, em 2008, discursou na abertura da I Conferência Nacional
LGBT
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-as-pessoas-podem-ser-
homossexuais-e-a-gente-respeitar-quem-sao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-12 11:18:56
Título: Presidente de associação das funerárias convida Bolsonaro para ser 
coveiro por um dia para ter real noção da Covid-19 no Brasil
Descrição: \Só um dia, para acompanhar as famílias que estão perdendo parentes, 
para ter a real noção do que está acontecendo no Brasil. Não estamos sepultando 
urnas, estamos sepultando pessoas\, disse Lourival Panhozzi, presidente da 
Associação de Empresas e Diretores do Setor Funerário
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/presidente-de-associacao-das-
funerarias-convida-bolsonaro-para-ser-coveiro-por-um-dia-para-ter-real-nocao-da-
covid-19-no-brasil/
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Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-03-12 03:00:00
Título: “Pela primeira vez na história humana, a produção de conhecimento funde-
se com a produção de lucro”. Entrevista especial com Nick Couldry
Descrição:  
Com o advento da internet e das tecnologias digitais, o capitalismo entrou em um
http://www.ihu.unisinos.br/607425-pela-primeira-vez-na-historia-humana-a-
producao-de-conhecimento-funde-se-com-a-producao-de-lucro-entrevista-especial-
com-nick-couldry
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-13 06:30:44
Título: Eduardo Leite diz haver espaço para unificar candidaturas de centro, mas
cobra lealdade
Descrição: O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tem evitado falar 
em candidaturas ou eleições. Pudera: o estado sob seu comando, a exemplo do 
restante do país, passa por um dos piores momentos da pandemia.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/eduardo-leite-diz-haver-espaco-
para-unificar-candidaturas-de-centro-mas-cobra-lealdade-24921637
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-13 06:00:23
Título: Unidade prisional de SC tem 84% das detentas diagnosticadas com Covid-19
Descrição: Inaugurada há pouco mais de um mês, a Unidade Prisional de 
Ituporanga, cidade de 25 mil habitantes no Alto do Vale do Itajaí, em Santa 
Catarina, registrou um surto de Covid-19 entre as detentas. 
Url :https://epoca.globo.com/brasil/unidade-prisional-de-sc-tem-84-das-detentas-
diagnosticadas-com-covid-19-24921023
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-12 21:58:47
Título: Remdesivir: como funciona a droga contra a covid-19 aprovada no Brasil e
contraindicada pela OMS
Descrição: Anvisa liberou o primeiro tratamento específico contra a covid-19 no 
país. Entenda como o remédio age e em que situações será utilizado.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56382058
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-12 16:45:09
Título: Bolsonaristas assumem órgãos ambientais da Câmara, e ambientalistas 
preveem 'passagem da boiada'
Descrição: Aliados do presidente vão presidir comissões responsáveis por 
analisar propostas ambientais, e iniciativas incluem liberação da caça e redução
de parques nacionais, para especialista, Congresso vai 'se aliar ao governo 
federal no desmonte ambiental'.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56369059
 
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: 2021-03-13 00:24:41
Título: Família de George Floyd receberá 27 milhões de dólares em um acordo 
histórico com Minneapolis
Descrição: Pagamento põe fim a uma ação cível na cidade exatamente quando começa
o julgamento do policial acusado de matar o homem negro, provocando uma 
mobilização em massa por justiça racial
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Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-03-12/familia-de-george-floyd-
recebera-27-milhoes-de-dolares-em-um-acordo-historico-com-a-cidade-de-
minneapolis.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-12 11:52:34
Título: Resistência de França e Áustria por questão ambiental bloqueia acordo 
União Europeia–Mercosul
Descrição: Eles argumentam que o pacto prejudica os objetivos climáticos da UE, 
pois irá agravar o processo de desmatamento na região amazônica. Bruxelas 
analisa saídas para destravar a ratificação do acordo
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-03-12/resistencia-por-questao-
ambiental-de-franca-e-austria-bloqueia-acordo-uniao-europeiamercosul.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-12 00:00:00
Título: Bolsonaro vê candidatura de Huck como piada e acredita em segundo turno 
com PT
Descrição: A entrada de Lula no jogo eleitoral não mudou a certeza de Jair 
Bolsonaro de que disputará o segundo turno com o PT. A diferença é que ele 
acreditava que a vitória, contra outro nome do partido, poderia ser um passeio 
se chegasse a 2022 bem avaliado. Com o ex-presidente na cédula, a conversa é 
outra.Leia mais (03/12/2021 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/03/bolsonaro-ve-candidatura-de-huck-como-piada-
e-acredita-em-segundo-turno-com-pt.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-12 00:00:00
Título: Grupo do PSOL organiza ação visual em 15 cidades por justiça na 
investigação do assassinato de Marielle
Descrição: Os três anos do assassinato da vereadora Marielle Franco serão 
lembrados no domingo (14) com a projeção de um vídeo em prédios de 15 cidades 
brasileiras. A filmagem pede justiça e celeridade na investigação do crime. A 
ação é idealizada pelo grupo Mulheres do PSOL e ocorrerá a partir das 19h.Leia 
mais (03/12/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/03/grupo-do-psol-organiza-acao-visual-em-15-
cidades-por-justica-na-investigacao-do-assassinato-de-marielle.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-12 00:00:00
Título: AGU afirma que importação de vacinas por juízes é privilégio e que 
coloca em risco saúde de milhões de brasileiros
Descrição: A AGU (Advocacia-Geral da União) recorreu à Presidência do TRF-1 
(Tribunal Regional Federal da 1ª Região) contra a decisão judicial que autorizou
a importação de vacinas contra a Covid-19 pela Anamages (Associação Nacional dos
Magistrados Estaduais).
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/03/agu-afirma-que-importacao-de-vacinas-por-juizes-e-
privilegio-e-coloca-em-risco-a-saude-de-milhoes-de-brasileiro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-12 00:00:00
Título: Delação de ex-executivos da OAS reforça ligação entre Paes e conta na 
Suíça
Descrição: A delação de ex-executivos da empreiteira OAS reforçou o suposto 
vínculo entre o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), e uma conta em 
um banco na Suíça.Leia mais (03/12/2021 - 12h05)
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Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-03-12 00:00:00
Título: Twitter pretende liberar recurso de áudio ao vivo globalmente até abril
Descrição: O Twitter pretende disponibilizar seu recurso de áudio ao vivo para 
todos os seus usuários até abril, disse uma porta-voz do site de microblog na 
quinta-feira (11).Leia mais (03/12/2021 - 12h13)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2021/03/twitter-pretende-liberar-recurso-de-audio-ao-vivo-globalmente-
ate-abril.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-03-12 21:15:00
Título: Presidente da OAB cobra combate a fake news e mais segurança no processo
eleitoral
Descrição: Temas foram discutidos em reunião promovida pelo grupo de trabalho da
Câmara dos Deputados que analisa mudanças nas leis eleitorais
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/735899-presidente-da-oab-cobra-combate-
a-fake-news-e-mais-seguranca-no-processo-eleitoral/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-03-12 20:42:00
Título: Juristas que analisam legislação sobre racismo debatem perfil racial do 
funcionalismo público
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/735852-juristas-que-analisam-legislacao-
sobre-racismo-debatem-perfil-racial-do-funcionalismo-publico/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-03-12 19:59:00
Título: Secretaria da Mulher realiza ato em memória de Marielle Franco
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/735828-secretaria-da-mulher-realiza-ato-
em-memoria-de-marielle-franco/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-12 19:22:08
Título: Bolívia: Jeanine Áñez tem prisão decretada por terrorismo, conspiração e
sedição
Descrição: Nesta sexta-feira (12), a Justiça da Bolívia ordenou a prisão da ex-
presidente interina do país, Jeanine Áñez, e de membros de seu antigo governo.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021031217120854-bolivia-jeanine-aez-
tem-prisao-decretada-por-terrorismo-conspiracao-e-sedicao/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-12 15:31:49
Título: Sputnik V no Brasil: Ministério da Saúde anuncia compra de 10 milhões de
doses
Descrição: Nesta sexta-feira (12), o Ministério da Saúde do Brasil assinou um 
contrato para a compra de dez milhões de doses da vacina russa Sputnik V contra 
a COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021031217120390-sputnik-v-ministerio-da-
saude-anuncia-compra-de-10-milhoes-de-doses/
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