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Fonte: OperaMundi
Data: 2021-03-14
Título: Dia 14/03 - Morre pensador alemão Karl Marx
Descrição: No dia 14 de março de 1883, morre, em Londres, o economista, 
filósofo, sociólogo e ativista político Karl Marx – um dos pensadores mais 
influentes, se não o mais influente, dos últimos dois séculos.
Url : https://operamundi.uol.com.br/hoje-na-historia/20509/hoje-na-historia-
1883-morre-pensador-alemao-karl-marx

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-14 19:00:56
Título: Brasil se aproxima de 11,5 milhões de casos de covid, com 278 mil mortes
Descrição: Neste domingo (14), mais de 44 mil novas infecções por coronavírus 
foram confirmadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/14/brasil-se-aproxima-de-11-5-
milhoes-de-casos-de-covid-com-278-mil-mortes

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Brasil registra 1.138 mortes por covid-19 neste domingo
Descrição: É a marca mais alta já registrada num domingo, dia em que o número 
costuma ser mais baixo. Total de mortes passa de 278 mil.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasil-registra-1-138-mortes-por-covid-19-neste-
domingo/a-56871429?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-15 05:00:47
Título: Em projeção da Fiocruz, imunização de toda a população do Rio levaria 
mais de 2 anos no ritmo atual
Descrição: Se o ritmo atual de vacinação for mantido, a população total do 
estado do Rio só será imunizada em pelo menos dois anos, ou 775 dias. A projeção
é do painel MonitoraCovid, produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que 
também prevê 995 dias, ou dois anos e meio, o tempo para que todo o País seja 
vacinado. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/em-projecao-da-fiocruz-imunizacao-de-toda-
populacao-do-rio-levaria-mais-de-2-anos-no-ritmo-atual-24925307

Fonte: OperaMundi
Data: 2021-03-14
Título: Volks publica anúncio reconhecendo participação em prisões e torturas 
durante ditadura
Descrição: Montadora entregou funcionários para o regime e chegou a ceder 
espaços da fábrica no ABC para agentes torturarem empregados
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/68899/volks-publica-
anuncio-reconhecendo-participacao-em-prisoes-e-torturas-durante-ditadura

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-14 17:40:50
Título: Morre de covid Bona Garcia, o guerrilheiro que virou presidente de 
tribunal militar 
Descrição: Também ex-secretário estadual e presidente de banco, ele foi mais uma
vítima da covid-19
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/14/morre-de-covid-bona-garcia-o-
guerrilheiro-que-virou-presidente-de-tribunal-militar

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-14 22:19:12
Título: Projeções em todo o Brasil pedem \Justiça Para Marielle e Anderson\
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Descrição: Para denunciar 3 anos sem resposta do assassinato de Franco e seu 
motorista, Mulheres do PSOL organizam intervenções
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/14/projecoes-em-todo-o-brasil-
pedem-justica-para-marielle-e-anderson

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-14 10:17:57
Título: MAB comemora 30 anos de resistência e luta por projeto energético que 
sirva ao povo
Descrição: Atingidos por Barragens organizam uma série de atividades ao longo do
mês para celebrar as três décadas de existência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/14/mab-comemora-30-anos-de-
resistencia-e-luta-por-projeto-energetico-que-sirva-ao-povo

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-14 13:00:30
Título: No pico da pandemia, Funai autoriza Belo Sun a fazer reuniões com 
indígenas no Pará
Descrição: Plano da mineradora canadense em abrir mina de ouro no rio Xingu 
depende de consulta a povos indígenas da região
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/14/no-pico-da-pandemia-funai-
autoriza-belo-sun-a-fazer-reunioes-com-indigenas-no-para
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-14 10:52:28
Título: Assentamento do MST que produz orgânicos ganha liminar contra uso de 
agrotóxicos
Descrição: Justiça reconhece direito à produção sem veneno e determina controle 
da pulverização de herbicidas nas lavouras vizinhas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/14/assentamento-do-mst-que-produz-
organicos-ganha-liminar-contra-uso-de-agrotoxicos

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-14 16:29:44
Título: Assessor especial de Bolsonaro, militar divulga ato contra isolamento em
Brasília e apaga tuite em seguida
Descrição: Subtenente Mosart Aragão, que recebe mais de R$ 24 mil por mês para 
atuar como sombra de Bolsonaro, apagou minutos depois o tuite de um vídeo em que
bolsonaristas se aglomeram na Esplanada dos Ministérios
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/assessor-especial-de-
bolsonaro-militar-divulga-ato-contra-isolamento-em-brasilia-e-apaga-tuite-em-
seguida/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-14 15:48:12
Título: Empresa que tem filho “04” de Bolsonaro como lobista obtém 75% de 
desconto no Imposto de Renda até 2028
Descrição: Grupo capixaba Gramazini Granitos e Mármores, que deu carro elétrico 
de R$ 90 mil a Jair Renan Bolsonaro, já conseguiu neste ano ao menos 15 
autorizações da União para prospectar minério
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/empresa-que-tem-filho-04-de-
bolsonaro-como-lobista-obtem-75-de-desconto-no-imposto-de-renda-ate-2028/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-13 12:57:14
Título: Rachadinha com o centrão: Ana Cristina Valle, ex de Bolsonaro, ganha 
cargo no gabinete de deputada do PP
Descrição: Pivô, junto com Queiroz, do esquema de corrupção montado por Flávio 
Bolsonaro na Alerj, Ana Cristina Valle foi nomeada no gabinete de Celina Leão, 
do PP, como parte do acordo para eleição de Arthur Lira na presidência da Câmara
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/rachadinha-com-o-centrao-
ana-cristina-valle-ex-de-bolsonaro-ganha-cargo-no-gabinete-de-deputada-do-pp/

Fonte: Revista Fórum

https://www.brasildefato.com.br/2021/03/14/mab-comemora-30-anos-de-resistencia-e-luta-por-projeto-energetico-que-sirva-ao-povo
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/14/mab-comemora-30-anos-de-resistencia-e-luta-por-projeto-energetico-que-sirva-ao-povo
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/14/no-pico-da-pandemia-funai-autoriza-belo-sun-a-fazer-reunioes-com-indigenas-no-para
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/14/no-pico-da-pandemia-funai-autoriza-belo-sun-a-fazer-reunioes-com-indigenas-no-para
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/14/assentamento-do-mst-que-produz-organicos-ganha-liminar-contra-uso-de-agrotoxicos
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/14/assentamento-do-mst-que-produz-organicos-ganha-liminar-contra-uso-de-agrotoxicos
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/14/projecoes-em-todo-o-brasil-pedem-justica-para-marielle-e-anderson
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/14/projecoes-em-todo-o-brasil-pedem-justica-para-marielle-e-anderson
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/rachadinha-com-o-centrao-ana-cristina-valle-ex-de-bolsonaro-ganha-cargo-no-gabinete-de-deputada-do-pp/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/rachadinha-com-o-centrao-ana-cristina-valle-ex-de-bolsonaro-ganha-cargo-no-gabinete-de-deputada-do-pp/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/empresa-que-tem-filho-04-de-bolsonaro-como-lobista-obtem-75-de-desconto-no-imposto-de-renda-ate-2028/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/empresa-que-tem-filho-04-de-bolsonaro-como-lobista-obtem-75-de-desconto-no-imposto-de-renda-ate-2028/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/assessor-especial-de-bolsonaro-militar-divulga-ato-contra-isolamento-em-brasilia-e-apaga-tuite-em-seguida/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/assessor-especial-de-bolsonaro-militar-divulga-ato-contra-isolamento-em-brasilia-e-apaga-tuite-em-seguida/
https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/assessor-especial-de-bolsonaro-militar-divulga-ato-contra-isolamento-em-brasilia-e-apaga-tuite-em-seguida/


Data: 2021-03-14 13:23:39
Título: Agropet Menino Deus, empresa de Onyx Lorenzoni, deve R$ 816 mil em 
impostos à União
Descrição: Empresa de ministro de Bolsonaro, que já fez tatuagem para se acertar
com Deus sobre \erro\ em processo de caixa 2,   tem nove dívidas por tributos 
federais desde 2019, quando Lorenzoni se tornou ministro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/agropet-menino-deus-empresa-
de-onyx-lorenzoni-deve-r-816-mil-em-impostos-a-uniao/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-13 09:55:34
Título: '10 vezes mais do que os EUA': por que Brasil tem tantas mortes de bebês
por covid-19
Descrição: Desde início da pandemia, 420 bebês morreram em decorrência da covid-
19 no Brasil, contra 45 nos EUA, descontrole, falta de diagnóstico, comorbidades
e pobreza explicam quadro trágico brasileiro
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56355314
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-14 18:08:54
Título: Deputado Daniel Silveira vai para prisão domiciliar com tornozeleira 
eletrônica
Descrição: Bolsonarista estava preso desde 16 de fevereiro e teve a mudança de 
regime determinada pelo ministro Alexandre de Moraes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/14/deputado-daniel-silveira-vai-
para-prisao-domiciliar-com-tornozeleira-eletronica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-14 17:23:08
Título: Por unanimidade, STF proíbe tese de legítima defesa da honra em casos de
feminicídio
Descrição: Os 11 ministros definiram a tese como inconstitucional. \É uma 
conquista, mas não se pode romantizar\, diz advogada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/14/por-unanimidade-stf-proibe-tese-
de-legitima-defesa-da-honra-em-casos-de-feminicidio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-14 16:29:08
Título: Favorita para substituir Pazuello na Saúde, cardiologista é contra uso 
de cloroquina
Descrição: Com iminente saída de ministro, Ludhmila Hajjar é cotada para a 
pasta, Marcelo Queiroga aparece como outro possível nome
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/14/cotada-para-substituir-pazzuelo-
na-saude-cardiologista-e-contra-uso-de-cloroquina
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-13 19:25:01
Título: Em cerimônia emocionada, MST celebra vida e luta de Joaquín Piñero
Descrição: Como parte das homenagens, o dirigente passou a batizar uma fazenda 
pública de produção agrícola em Maricá (RJ)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/13/em-cerimonia-emocionada-mst-
celebra-vida-e-luta-de-joaquin-pinero
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-13 17:24:21
Título:  MST inicia colheita de soja orgânica no Mato Grosso do Sul
Descrição: Camponeses da região centro-oeste do país mostram que produção 
alternativa ao agronegócio é possível
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/13/mst-inicia-colheita-de-soja-
organica-no-mato-grosso-do-sul
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-13 16:52:42
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Título: Brasil ultrapassa marca de mil indígenas mortos em decorrência da covid-
19
Descrição: Organizações independentes contabilizam 50.468 casos em 163 povos, 
Xavante, Kokama e Terena são as etnias mais atingidas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/13/brasil-ultrapassa-marca-de-mil-
indigenas-mortos-em-decorrencia-da-covid-19
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-13 14:33:23
Título:  Para combater “pandemia da fome”, MTST inaugura cozinha solidária em SP
Descrição: Abertura do equipamento na Brasilândia, neste sábado (13), conta com 
a presença de Boulos e da chef Paola Carosella
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/13/para-combater-pandemia-da-fome-
mtst-inaugura-cozinha-solidaria-em-sp
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-13 11:02:46
Título: Lula toma a primeira dose contra coronavírus: \vacina é imprescindível\
Descrição: Ex-presidente recebeu a imunização desenvolvida pelo Instituto 
Butantan em São Bernardo do Campo neste sábado (13)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/13/lula-toma-a-primeira-dose-
contra-coronavirus-vacina-e-imprescindivel
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-14 11:43:41
Título: Bolsa Família: desemprego e fome aumentam a fila pelo benefício no País
Descrição: A fila pelo Bolsa Família é maior na região Sudeste, com 426.910 
famílias em São Paulo A busca pelo programa Bolsa Família disparou devido à 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/bolsa-familia-desemprego-e-fome-
aumentam-a-fila-pelo-beneficio-no-pais/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-14 01:00:07
Título: Governadores do Nordeste compram vacinas Sputnik V para todo o Brasil
Descrição: Vacinas compradas por consórcio do Nordeste irão para todo Brasil 
Governadores anunciaram compra de 37 milhões de doses da Sputnik As 37 milhões 
de doses 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/governadores-do-nordeste-compram-
vacinas-sputnik-v-para-todo-o-brasil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-14 00:07:12
Título: TRF4 revoga prisão preventiva do ex-deputado André Vargas após seis anos
Descrição: Após incríveis seis anos, a 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 
4ª Região (TRF4) decidiu, na última quarta-feira (10/3), revogar a prisão 
preventiva do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/trf4-revoga-prisao-preventiva-do-
ex-deputado-andre-vargas-apos-seis-anos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-13 18:08:02
Título: Flávio Dino lidera frente ampla com PSDB
Descrição: O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), lidera em seu estado 
uma festejada frente ampla com o PSDB. Eduardo Leite, governador do Rio Grande 
do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/flavio-dino-lidera-frente-ampla-
com-psdb/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-13 17:24:16
Título: Aécio, ainda solto, propõe Ciro como candidato da direita em 2022
Descrição: O deputado Aécio Neves (PSDB-MG), ainda solto, sugeriu que o ex-
ministro Ciro Gomes (PDT) esteja entre as possibilidades da direita em 2022. 
Segundo o tucano, 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/aecio-ainda-solto-propoe-ciro-como-
candidato-da-direita-em-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-15 08:45:06
Título: Jair e Carlos Bolsonaro também montaram esquema de corrupção das 
“rachadinhas”, revela site
Descrição: Extensa reportagem do Uol, baseada nas quebras de sigilo do clã 
Bolsonaro, revela que o mesmo esquema de corrupção montado no gabinete de Flávio
Bolsonaro na Alerj era replicado pelo pai, Jair, no Congresso, e o irmão, 
Carlos, na Câmara do Rio, inclusive com mesmos funcionários
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/jair-e-carlos-bolsonaro-
tambem-montaram-esquema-de-corrupcao-das-rachadinhas-revela-site/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-15 04:02:40
Título: Bancários da Caixa pedem vacina a ministro da Saúde
Descrição: Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica 
Federal (Fenae) enviou ofício a Eduardo Pazuello solicitando que trabalhadores 
da estatal sejam incluídos em grupo prioritário de imunização
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bancarios-da-caixa-pedem-vacina-a-
ministro-da-saude/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-15 03:53:30
Título: Reprovação de Bolsonaro na pandemia e a piora de indicadores econômicos 
– Blog Terra em Transe
Descrição: Confira os impactos provocados na popularidade do presidente ao passo
que o cenário econômico brasileiro se deteriora
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/terraemtranse/reprovacao-de-bolsonaro-na-
pandemia-e-a-piora-de-indicadores-economicos-blog-terra-em-transe/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-15 00:53:01
Título: Mulheres do PSOL projetam no Congresso: “Quem mandou matar Marielle 
Franco?”
Descrição: Manifestação foi uma das inúmeras homenagens à vereadora, assassinada
há três anos junto com o motorista Anderson Gomes
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mulheres-do-psol-projetam-no-congresso-
quem-mandou-matar-marielle-franco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-14 23:28:42
Título: O futuro ao nosso alcance – Por Juca Ferreira
Descrição: A decisão do ministro Fachin praticamente devolveu a Lula o seu 
devido lugar na disputa de 2022, como o mais capaz de organizar o cenário e unir
as forças de oposição ao atual governo
Url :https://revistaforum.com.br/rede/o-futuro-ao-nosso-alcance-por-juca-
ferreira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-14 21:18:14
Título: Durante transmissão de jogo na Globo, Casagrande pergunta: “Quem mandou 
matar Marielle?”
Descrição: O comentário ocorreu no início da partida entre Palmeiras, time de 
Bolsonaro, e Ferroviária, pelo Paulistão, domingo marca o terceiro ano dos 
assassinatos de Marielle e Anderson
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/durante-transmissao-de-jogo-na-globo-
casagrande-pergunta-quem-mandou-matar-marielle/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-14 20:41:07
Título: Bolsonaristas se aglomeram para defender cloroquina, fechamento do STF e
golpe militar
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Descrição: O ministro Edson Fachin também foi alvo dos protestos registrados no 
Rio de Janeiro e em Curitiba
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaristas-se-aglomeram-para-
defender-cloroquina-fechamento-do-stf-e-golpe-militar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-14 20:04:19
Título: Advogado militante de movimento social sofre atentado no Rio após gritar
“Fora Bolsonaro”
Descrição: André de Paula teve a porta do seu apartamento incendiada, ele e sua 
companheira já haviam sofrido ameaças por telefone antes do atentado deste 
sábado (13)
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/advogado-militante-de-movimento-social-
sofre-atentado-no-rio-apos-gritar-fora-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-14 14:23:46
Título: Bolsonarista que ameaçou Lula com arma será processado civil e 
criminalmente, anuncia Gleisi Hoffmann
Descrição: José Sabatini, da cidade de Artur Nogueira, interior de São Paulo, 
divulgou vídeo com camisa e bandeira do Brasil e uma arma em punho ameaçando 
Lula: \Você vai ter problema, hein cara\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonarista-que-ameacou-lula-com-
arma-sera-processado-civil-e-criminalmente-anuncia-gleisi-hoffmann/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-14 12:53:19
Título: Bolsonaro tem encontro fora da agenda com ministros militares em hotel 
onde Pazuello mora
Descrição: A Secretaria de Comunicação (Secom), que esta semana passou a ser 
comandada também por um militar - o almirante Flávio Augusto Viana Rocha, que 
substituiu Fabio Wajngarten - afirmou que tratava-se de compromisso privado do 
presidente e não divulgou o assunto tratado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-tem-encontro-fora-
da-agenda-com-ministros-militares-em-hotel-onde-pazuello-mora/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-13 23:07:33
Título: O real, o imaginário e o simbólico no xadrez semiótico da “libertação” 
de Lula – Por Wilson Ferreira
Descrição: Acompanhamos a realização da profecia do ministro Lewandowski, feita 
em 2014: “o século XXI é o século do Poder Judiciário”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/o-real-o-imaginario-e-o-simbolico-no-
xadrez-semiotico-da-libertacao-de-lula-por-wilson-ferreira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-13 20:56:03
Título: Autor de PL contra obrigatoriedade da vacina, deputado do MT morre por 
complicações da Covid
Descrição: O bolsonarista Silvio Fávero (PSL) era defensor da utilização de 
hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/autor-de-pl-contra-obrigatoriedade-
da-vacina-deputado-do-mt-morre-por-complicacoes-da-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-13 19:29:03
Título: Estadão publica entrevista com Carla Zambelli armada para ameaçar ONGs
Descrição: A nova presidente da Comissão do Meio Ambiente da Câmara diz que as 
organizações serão “questionadas sobre como usam o dinheiro”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/estadao-publica-entrevista-com-carla-
zambelli-armada-para-ameacar-ongs/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-13 18:01:54
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Título: Para compensar lentidão de Bolsonaro, Flávio Dino lança auxílio para 
cultura, bares e restaurantes
Descrição: “Estamos buscando, ao máximo, evitar o lockdown, pois, nesse momento,
não temos auxílio emergencial para a população”, diz o governador do Maranhão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/para-compensar-lentidao-de-bolsonaro-
flavio-dino-lanca-auxilio-para-cultura-bares-e-restaurantes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-13 12:08:13
Título: Carla Zambelli é condenada a indenizar Tom Zé e José Miguel Wisnik
Descrição: Carla Zambelli terá que pagar R$ 65 mil aos autores por usar, sem 
autorização, a música Xiquexique em vídeo para tentar promover Jair Bolsonaro no
Nordeste
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/carla-zambelli-e-condenada-a-indenizar-
tom-ze-e-jose-miguel-wisnik/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-15 04:27:53
Título: Casais ricos do Amapá driblam Lei da Adoção e tiram crianças de famílias
pobres com apoio do judiciário
Descrição: Tem de criança escolhida por foto a bebê levado da mãe dentro do 
tribunal. Em todos os casos, as famílias passaram na frente de quem já estava na
fila para adotar. The post Casais ricos do Amapá driblam Lei da Adoção e tiram 
crianças de famílias pobres com apoio do judiciário appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/15/casais-ricos-driblam-adocao-apoio-
judiciario-amapa/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-15 05:00:37
Título: Conselheiros afastados do TCE por suspeita de corrupção continuam a 
receber salários
Descrição: RIO - Afastados do cargo pela Justiça por acusações decorrupção há 
quatro anos, cinco conselheiros do Tribunal de Contas do Estado(TCE) já custaram
aos cofres públicos R$ 8,4 milhões em salários e benefícios.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/conselheiros-afastados-do-tce-por-suspeita-de-
corrupcao-continuam-receber-salarios-24925299
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-15 05:00:45
Título: Quem manda nas florestas públicas da Amazônia?
Descrição: Em todo o Brasil, existem 64,5 milhões de hectares das chamadas 
terras públicas não destinadas, segundo o Serviço Florestal Brasileiro. Em sua 
maior parte, são vastas áreas de floresta, muitas deles encravadas no coração da
Amazônia, pertencentes aos estados e à União. Em tese, elas deveriam servir ao 
uso sustentável do solo ou à conservação. Na prática, uma parcela expressiva 
dessas terras, que ocupam 7,5% de todo o território nacional, transformaram-se 
em alvo fácil da grilagem, com impacto direto sobre o desmatamento e as 
queimadas. 
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/um-so-planeta/quem-manda-nas-florestas-
publicas-da-amazonia-24923021
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-14 00:00:00
Título: Não tenho vínculo partidário e não sou ligada politicamente a ninguém, 
sou médica, diz Ludhmila Hajjar
Descrição: Alvo de bolsonaristas nas redes sociais desde que passou a ser cotada
para o Ministério da Saúde, a médica Ludhmila Hajjar afirma que não tem vínculo 
partidário nenhum.Leia mais (03/14/2021 - 21h41)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/03/nao-tenho-vinculo-partidario-e-nao-sou-ligada-
politicamente-a-ninguem-sou-medica-diz-ludhmila-hajjar.shtml
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-13 00:00:00
Título: Centrais dizem que Lula pode ser chance de rara união eleitoral entre 
sindicatos
Descrição: O retorno de Lula ao jogo político chacoalhou também o universo das 
centrais sindicais, eleitoralmente cindidas nos últimos pleitos. Representantes 
das maiores delas, como CUT, UGT, Força Sindical e CTB, compareceram ao evento 
de quarta-feira (10) e foram citados pelo ex-presidente. Eles são unânimes em 
dizer que, diferentemente das alternativas que estavam no tabuleiro, Lula é 
capaz de congregar as centrais e de construir um projeto viável para além da 
esquerda.Leia mais (03/13/2021 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/03/centrais-dizem-que-lula-pode-ser-chance-de-rara-
uniao-eleitoral-entre-sindicatos.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-03-14 20:07:00
Título: Lira: enfrentamento da pandemia exige competência técnica e capacidade 
de diálogo
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/736027-lira-enfrentamento-da-pandemia-
exige-competencia-tecnica-e-capacidade-de-dialogo/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-15 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 15 de março
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está de olho nos destaques desta segunda-
feira (15), na qual será definido o destino de Pazuello, o governo estuda 
reduzir o seguro-desemprego e ataques a instalações petrolíferas na Síria geram 
tensões com a Turquia.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021031517131121-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-15-de-marco/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-13 13:07:46
Título: Aécio diz que PSDB pode abrir mão de candidatura presidencial: 'Temos de
radicalizar no centro'
Descrição: O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) disse neste sábado (13) que 
o PSDB deve avaliar a hipótese de não lançar candidatura própria para as 
eleições presidenciais brasileiras de 2022.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021031317125859-aecio-diz-que-psdb-pode-
abrir-mao-de-candidatura-presidencial-temos-de-radicalizar-no-centro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-13 07:49:20
Título: Fim das 'guerras eternas'? Legisladores dos EUA querem revisar 
Autorização para Uso de Força Militar
Descrição: Na esteira dos ataques aéreos à Síria ordenados por Biden, um grupo 
bipartidário de senadores apresentou uma legislação para revogar a AUMF do 
Iraque, de 2002, bem como uma aprovada em 1991.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021031317122215-fim-das-guerras-
eternas-legisladores-dos-eua-querem-revisar-autorizacao-para-uso-de-forca-
militar/
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