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Fonte: Brasil247
Data: 2021-03-17
Título: Rejeição a Bolsonaro dispara, bate recorde e chega a 54%, segundo
Datafolha
Descrição: Pesquisa Datafolha sobre o governo Bolsonaro na gestão da pandemia
atinge pior nível de avaliação: 54%. Para 43%, o presidente é maior culpado pela
crise da Covid
Url : https://www.brasil247.com/brasil/rejeicao-a-bolsonaro-dispara-baterecorde-e-chega-a-54-segundo-datafolha
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-17 01:37:57
Título: Fiocruz defende lockdown e aponta que Brasil vive “maior colapso
sanitário e hospitalar da história”
Descrição: Boletim da entidade destaca exemplo de Araraquara para defender
isolamento social rígido
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/fiocruz-defende-lockdown-e-apontaque-brasil-vive-maior-colapso-sanitario-e-hospitalar-da-historia/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-16 17:24:05
Título: Campanha “Tem Gente com Fome” quer doar cestas básicas a 223 mil
famílias
Descrição: Organizadores precisam de R$ 133 milhões para viabilizar a iniciativa
e criaram site para reunir recursos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/16/campanha-tem-gente-com-fomequer-doar-cestas-basicas-a-223-mil-familias
Fonte: MST
Data: 2021-03-16
Título: 90 anos de Augusto Boal
Descrição: No dia 16 de março de 2020, o companheiro Augusto Boal completaria 90
anos e o MST presta uma homenagem. Acompanhe!
Url : https://mst.org.br/2021/03/16/90-anos-de-augusto-boal/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-16 07:43:37
Título: Criador do Teatro do Oprimido, Augusto Boal completaria 90 anos nesta
terça-feira
Descrição: Relembre as contribuições do dramaturgo para a cultura brasileira e
para a classe trabalhadora
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/16/criador-do-teatro-do-oprimidoaugusto-boal-completaria-90-anos-nesta-terca-feira
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-16 15:33:09
Título: Disfuncional
Descrição: Por Luiz Carlos Bresser-Pereira Jamais o Brasil teve um presidente
tão incapaz quanto o que está aí. Mas ele era “funcional” para uma elite
econômica
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/disfuncional/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-16 00:00:00
Título: STJ rejeita recursos de Flávio Bolsonaro e dá sobrevida a investigação
das 'rachadinhas'
Descrição: Após anular a quebra de sigilos bancário e fiscal, o STJ (Superior
Tribunal de Justiça) decidiu nesta terça-feira (16) preservar um dos principais

conjuntos de provas das apurações sobre o senador Flávio Bolsonaro
(Republicanos-RJ) no caso das \rachadinhas\.Leia mais (03/16/2021 - 16h46)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/03/stj-forma-maioria-para-rejeitar-recurso-de-flavio-bolsonaroe-manter-dados-do-coaf-no-caso-das-rachadinhas.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-16 00:00:00
Título: STJ relaxa prisão de Queiroz, mas decisão do Supremo mantém ex-assessor
de Flávio em domiciliar
Descrição: A Quinta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu nesta
terça-feira (16), por maioria de votos, relaxar a prisão preventiva de Fabrício
Queiroz no caso das \rachadinhas\. O julgamento foi na sequência da análise dos
recursos do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).Leia mais (03/16/2021 19h46)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/03/stj-relaxa-prisao-de-queiroz-mas-decisao-do-supremo-mantemex-assessor-de-flavio-em-domiciliar.shtml
Fonte: Montedo
Data: 2021-03-17
Título: Sargento ajudante de ordens de Bolsonaro morre de Covid; Planalto mantém
sigilo
Descrição: No início do mês, morreu de Covid o 2º sargento do Exército Silvio
Kammers, supervisor da ajudância de ordens do gabinete pessoal de Jair
Bolsonaro. É a primeira morte de um funcionário do Palácio do Planalto em
decorrência da pandemia do novo coronavírus.
O presidente da República, porém, determinou sigilo sobre o caso
Url : https://www.montedo.com.br/2021/03/17/sargento-ajudante-de-ordens-debolsonaro-morre-de-covid-planalto-mantem-sigilo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-16 20:01:48
Título: General Heleno recebeu R$ 6 milhões do COB para “não fazer nada”, aponta
reportagem
Descrição: Revelação feita pelo jornalista Lúcio Castro, da agência Sportlight,
aponta que Heleno \batia ponto\ de 15 em 15 dias
Url :https://revistaforum.com.br/politica/general-heleno-recebeu-r-6-milhoes-docob-para-nao-fazer-nada-aponta-reportagem/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-16 00:00:00
Título: PSB pede que Aras apure compra de bacalhau, salmão e filé mignon pelas
Forças Armadas
Descrição: Dez parlamentares do PSB pediram ao Procurador-Geral da República,
Augusto Aras, para incluir na apuração sobre as compras de iguarias pelas Forças
Armadas os processos de aquisição de milhares de quilos de bacalhau, outros mais
de salmão, incluindo 100 kg do medalhão do peixe cujo quilo custa R$ 240, e 1
milhão de quilos de filé mignon bovino.Leia mais (03/16/2021 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/03/psb-pede-que-aras-apure-compra-de-bacalhau-salmao-efile-mignon-pelas-forcas-armadas.shtml
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-16 17:48:19
Título: Volkswagen cumpre acordo e reconhece que violou os direitos humanos
durante a ditadura
Descrição: O reconhecimento e a reparação da Volkswagen abre precedentes para
que trabalhadores vitimados pela perseguição política pelas empresas, durante o
período da ditadura, possam buscar por Justiça e reparação.

Url :https://revistaforum.com.br/blogs/sindicatopopular/volkswagen-cumpreacordo-e-reconhece-que-violou-os-direitos-humanos-durante-a-ditadura/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-16 12:20:30
Título: Ernesto Araújo terá de explicar viagem a Israel
Descrição: Ação movida pelo PSOl pede que o ministro das Relações Exteriores
justifique ida da comitiva ao país e apresente explicações cientificas que
embasaram a viagem
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ernesto-araujo-tera-de-explicarviagem-a-israel/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-16 15:01:07
Título: Exposição retrata desigualdades entre patrões e empregadas domésticas no
Brasil
Descrição: Jornalista e fotógrafo José Afonso registrou casas e apartamentos
para a exposição \Suíte Master e Quarto de Empregada\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/16/exposicao-retrata-desigualdadesentre-patroes-e-empregadas-domesticas-no-brasil
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-16 17:49:42
Título: Da incompetência à suspeição de Moro: o que falta para Lula ficar livre
da Lava Jato?
Descrição: Futuro das ações contra o ex-presidente será decidido em Brasília: no
STF e em duas varas federais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/16/da-incompetencia-a-suspeicao-demoro-o-que-falta-para-lula-ficar-livre-da-lava-jato
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-16 18:42:59
Título: Vacina: Governo não pode excluir indígenas de áreas urbanas dos grupos
prioritários
Descrição: Em nova derrota para a gestão Bolsonaro, STF homologou parcialmente o
plano de proteção apresentado pelo Executivo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/16/vacina-governo-nao-pode-excluirindigenas-de-areas-urbanas-dos-grupos-prioritarios
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-16 14:32:06
Título: Governo Bolsonaro avança na privatização da EBC e funcionários reagem
Descrição: Ministros se reunem nesta terça (16) para decidir inclusão de empresa
pública no Plano Nacional de Desestatização (PND)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/16/governo-bolsonaro-avanca-naprivatizacao-da-ebc-e-funcionarios-reagem
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-16 14:06:02
Título: Distribuição de renda deve vir também em tributação de super-ricos, diz
pesquisadora
Descrição: A superação da vexatória desigualdade e concentração de renda no
Brasil depende da aprovação de medidas mais justas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/16/distribuicao-de-renda-deve-virtambem-em-tributacao-de-super-ricos-diz-pesquisadora
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-16 09:52:34
Título: Artigo | Entenda: a dívida pública como instrumento de bem-estar social
Descrição: Só deve haver dívida pública, se os recursos forem usados para
propiciar bem-estar social
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/16/artigo-entenda-a-divida-publicacomo-instrumento-de-bem-estar-social

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-16 07:42:51
Título: Congresso promulga emenda que autoriza auxílio emergencial, mas Guedes
adia benefício
Descrição: Previsão inicial de liberação da primeira parcela era no mês de
março, mas foi alterada para abril
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/16/congresso-promulga-emenda-queautoriza-auxilio-emergencial-mas-guedes-adia-beneficio
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-16 07:37:53
Título: Empresários tentam afrouxar norma de 2013 que protege trabalhadores de
frigoríficos
Descrição: Governo abriu consulta para revisão da NR 36, que estabeleceu
requisitos mínimos de saúde e segurança no setor
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/16/empresarios-tentam-afrouxarnorma-de-2013-que-protege-trabalhadores-de-frigorificos
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-17 01:28:16
Título: Educador morreu de covid após ser obrigado a trabalho presencial, diz
APP-Sindicato
Descrição: Funcionário de escola do grupo de risco morre de covid-19 após ser
obrigado a trabalho presencial Estudo confirma a posição da APP contra volta às
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/educador-morreu-de-covid-apos-serobrigado-a-trabalho-presencial-diz-app-sindicato/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-17 00:18:23
Título: Político que sugeriu bombardear cidade com álcool gel vira piada
internacional
Descrição: O vereador Alberi Dias (MDB), presidente da Câmara de Canela (RS),
virou piada internacional ao sugerir a aplicação aérea de álcool em gel sobre a
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/politico-que-sugeriu-bombardearcidade-com-alcool-gel-vira-piada-internacional/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-16 23:39:09
Título: FHC lulou
Descrição: O ex-presidente FHC lulou em uma entrevista ao UOL, nesta terça-feira
(16/3), ao dizer que votaria no também ex-presidente Lula num eventual segundo
turno contra
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/fhc-lulou/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-16 14:44:52
Título: Imprensa europeia destaca nomeação de Marcelo Queiroga na Saúde
Descrição: A imagem de Marcelo Queiroga, quarto ministro da Saúde nomeado pelo
presidente Jair Bolsonaro em pouco mais de dois anos de mandato, aparece em
destaque
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/imprensa-europeia-destaca-nomeacaode-marcelo-queiroga-na-saude/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-16 14:20:19
Título: “O silenciamento é uma das armas do fascismo”, diz Lula em solidariedade
a Felipe Neto
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou nesta
terça-feira (16) solidariedade ao youtuber Felipe Neto, que foi intimado pela
Polícia Civil do Rio
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/lula-se-solidariza-com-felipe-netoo-silenciamento-e-uma-das-armas-do-fascismo/
Fonte: Blog do Esmael

Data: 2021-03-16 11:14:04
Título: Novo ministro da Saúde é contra o lockdown no combate à covid e flerta
com a cloroquina
Descrição: O médico cardiologista, Marcelo Queiroga, disse que os lockdowns não
serão políticas de governo no combate à pandemia de covid-19. Ele substituiu o
general Eduardo
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/novo-ministro-da-saude-e-contra-olockdown-no-combate-a-covid/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-17 09:23:59
Título: Alexandre Frota defende prisão de empresário que ameaçou Lula de morte
Descrição: Deputado compartilhou notícia sobre decisão que proíbe o autor das
ameaças de compartilhar vídeo com ataques ao ex-presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/alexandre-frota-defende-prisao-deempresario-que-ameacou-lula-de-morte/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-17 08:56:41
Título: Saúde de São Paulo pode entrar em colapso nesta quinta, 18, com lotação
de UTIs
Descrição: Projeção foi feita por técnicos do próprio governo João Doria. No
Brasil, 24 estados e o Distrito Federal têm mais de 80% dos leitos de UTI
lotados - em 15 deles, a taxa está acima de 90%
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/saude-de-sao-paulo-pode-entrar-emcolapso-nesta-quinta-18-com-lotacao-de-utis/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-17 08:39:01
Título: Delfim Neto defende “Lula, de novo” e diz que causa “estranheza” reação
do mercado à elegibilidade do petista
Descrição: Ex-ministro da Fazenda da ditadura, Delfim Netto, aos 92 anos, lista
números do governo Lula e ressalta \perenização\ de programas como o Bolsa
Família, que ele classifica como \absolutamente extraordinário\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/delfim-neto-defende-lula-de-novo-ediz-que-causa-estranheza-reacao-do-mercado-a-elegibilidade-do-petista/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-17 00:32:33
Título: Na pandemia, Brasil se tornou “experimento macabro de ‘limpeza racial’”,
diz Jean Wyllys
Descrição: Segundo levantamento exclusivo da Agência Pública, há cerca de duas
pessoas brancas para cada pessoa negra vacinada contra coronavírus no país
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/na-pandemia-brasil-se-tornouexperimento-macabro-de-limpeza-racial-diz-jean-wyllys/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-17 00:31:32
Título: Jornal Nacional detona Bolsonaro e Pazuello e cobra nova postura de
Queiroga
Descrição: O telejornal apresentou críticas de médicos e parlamentares à
condução da pandemia, que foi classificada como \fora de controle\
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-detona-bolsonaro-epazuello-e-cobra-nova-postura-de-queiroga/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-16 23:48:39
Título: Gilmar Mendes desafia Fachin no caso Lula: relator não pode enviar
processo ao pleno se julgamento começou
Descrição: “O relator não é dono do processo, proprietário dele. Uma vez
iniciado o julgamento de um processo no âmbito de órgão colegiado, o relator não
pode mais enviá-lo para o plenário”, diz ministro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gilmar-mendes-desafia-fachin-no-casolula-relator-nao-pode-enviar-processo-ao-pleno-se-julgamento-comecou/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-16 23:11:08
Título: Justiça proíbe empresário de divulgar vídeo em que ameaça com arma o expresidente Lula
Descrição: Bolsonarista José Sabatini, da cidade de Artur Nogueira, interior de
São Paulo, postou vídeo no qual diz que o ex-presidente “vai ter problema”,
mostrando revólver em uma das mãos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/justica-proibe-empresario-de-divulgarvideo-em-que-ameaca-com-arma-o-ex-presidente-lula/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-16 22:55:25
Título: Advogados e advogadas de todo o país se reúnem para defender quem sofrer
processo por criticar Bolsonaro
Descrição: Iniciativa, articulada pelo advogado José Carlos Muniz e pela
advogada Samara Castro, surge na esteira da intimação de Felipe Neto, enquadrado
na Lei de Segurança Nacional por chamar Bolsonaro de \genocida\
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/advogados-e-advogadas-de-todo-o-paisse-reunem-para-defender-quem-sofrer-processo-por-criticar-bolsonaro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-16 21:12:30
Título: Lava Jato destruiu 4,4 milhões de empregos e custou 3,6% do PIB, destaca
estudo da CUT e do Dieese
Descrição: Com a operação, o Brasil perdeu R$ 172,2 bilhões em investimentos,
deixou de arrecadar R$ 47,4 bilhões de impostos e R$ 20,3 bilhões em
contribuições sobre a folha
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/lava-jato-destruiu-44-milhoes-deempregos-e-custou-36-do-pib-destaca-estudo-da-cut-e-do-dieese/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-16 20:49:48
Título: Fundação Palmares terá que recolocar Benedita e Marina Silva em lista de
personalidades negras
Descrição: \Não vão nos silenciar\, disse a deputada federal sobre a decisão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fundacao-palmares-tera-que-recolocarbenedita-e-marina-silva-em-lista-de-personalidades-negras/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-16 19:57:29
Título: Novo curso da Fórum Educação aborda a história das mulheres na política
no Brasil, da colônia ao #EleNão
Descrição: Cientista política e pesquisadora Ana Prestes ministra as aulas do
curso 100% online, sócios da Revista Fórum têm descontos exclusivos
Url :https://revistaforum.com.br/forumeducacao/novo-curso-da-forum-educacaoaborda-a-historia-das-mulheres-na-politica-no-brasil-da-colonia-ao-elenao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-16 18:04:23
Título: Líder evangélico, acusado de abuso sexual, morre de Covid-19:
“Transgrida aqui comigo”, dizia às vítimas
Descrição: Francisco Dias da Silva Filho chegou a ser indiciado por assédio
sexual, estupro, violação sexual mediante fraude, injúria racial, difamação e
violação de segredo profissional
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/lider-evangelico-acusado-de-abusosexual-morre-de-covid-19-transgrida-aqui-comigo-dizia-as-vitimas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-16 17:45:41
Título: Advogado que humilhou Mariana Ferrer em caso de estupro atuou em conluio
com procurador afastado por corrupção

Descrição: Cláudio Gastão da Rosa Filho era um dos advogados que aprovava os
processos do procurador exonerado. STJ afastou prescrição do caso e retomou
julgamento
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/advogado-que-humilhou-mariana-ferrer-emcaso-de-estupro-atuou-em-conluio-com-procurador-afastado-por-corrupcao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-16 17:43:08
Título: A esperança voltou ao Brasil – Por Reginaldo Lopes
Descrição: Lula recupera direitos políticos e já contribui para tirar Brasil da
crise.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/a-esperanca-voltou-ao-brasil-porreginaldo-lopes/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-16 17:35:42
Título: Vídeo: Alexandre Garcia lê tuite falso ao vivo e é repreendido por
apresentador da CNN Brasil
Descrição: O post lido pelo jornalista trazia supostos agradecimentos que teriam
sido feitos pela médica Ludhmila Hajjar, pouco depois de ter sido convidada para
assumir o Ministério da Saúde
Url :https://revistaforum.com.br/midia/video-alexandre-garcia-le-tuite-falso-aovivo-e-e-repreendido-por-apresentador-da-cnn-brasil/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-16 13:46:19
Título: Vídeo: “Presidenta I Love You”, o dia em que a médica Ludhmila cantou
pra Dilma
Descrição: A cardiologista declinou do convite do governo Bolsonaro para assumir
o Ministério da Saúde por divergências técnicas de combate ao coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/video-presidenta-i-love-you-o-dia-emque-a-medica-ludhmila-cantou-pra-dilma/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-16 13:21:04
Título: Zé Dirceu: hoje, 16 de março, completo 75 anos de idade
Descrição: No texto, o ex-ministro defende o SUS, vacina para todos e a
interdição de Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ze-dirceu-hoje-16-de-marco-completo75-anos-de-idade/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-16 13:01:51
Título: Cabo Daciolo diz que facada em Bolsonaro foi farsa e encenação
Descrição: \A Maçonaria junto com a Nova Ordem Mundial montou todo esse
espetáculo aí\, diz o ex-candidato à presidência
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cabo-daciolo-diz-que-facada-embolsonaro-foi-farsa-e-encenacao/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-16 11:35:52
Título: Cassino clandestino frequentado por Gabigol cobrava R$ 40 mil por
cadeira, diz Alexandre Frota
Descrição: Deputado participou e gravou a ação da polícia no local. Segundo ele,
jogador tentou se esconder embaixo de uma mesa
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/cassino-clandestino-frequentado-porgabigol-cobrava-r-40-mil-por-cadeira-diz-alexandre-frota/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-16 10:46:16
Título: Doria determina investigação contra empresário que ameaçou Lula em vídeo
Descrição: O Partido dos Trabalhadores revelou que vai representar civil e
criminalmente o autor das ameaças contra o ex-presidente

Url :https://revistaforum.com.br/noticias/doria-determina-investigacao-contraempresario-que-ameacou-lula-em-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-16 10:45:00
Título: Polícia Federal abre inquérito para investigar empresa de Jair Renan,
filho “04” de Bolsonaro
Descrição: Filho do presidente é lobista de grupo capixaba que obteve 75% de
desconto no Imposto de Renda até 2028
Url :https://revistaforum.com.br/politica/policia-federal-abre-inquerito-parainvestigar-empresa-de-jair-renan-filho-04-de-bolsonaro/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-03-16 03:00:00
Título: O risco da “voucherização\ da economia e a tributação dos super-ricos
como via para garantir a renda básica universal. Entrevista especial com Maria
Regina Paiva Duarte
Descrição:
A distribuição do Auxílio Emergencial no ano passado atendeu a 38 milhões de
pessoas que estavam em situação de em [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/607533-o-risco-da-voucherizacao-da-economia-e-atributacao-dos-super-ricos-como-via-para-garantir-a-renda-basica-universalentrevista-especial-com-maria-regina-paiva-duarte
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-17 06:30:28
Título: Justiça Federal julga hoje se Defesa deve manter fora do ar nota prógolpe de 1964
Descrição: O Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) julgará nesta
quarta-feira se manterá uma decisão que mandou o Ministério da Defesa tirar do
ar uma nota pró-golpe de 1964, publicada em 30 de março do ano passado. Em
abril, na primeira instância, a Justiça acatou o pedido apresentado pela
deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/justica-federal-julga-hojesedefesa-deve-manter-fora-do-ar-nota-pro-golpe-de-1964-24928295
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-17 06:40:20
Título: Coluna | Nenhum genocida gosta de ser chamado de genocida
Descrição: O jurista Raphael Lemkin cunhou o conceito de genocídio durante a II
Guerra Mundial. Não foi um processo simples e rápido. Apesar de ser judeu e
polonês, Lemkin não pensava nos judeus ao iniciar suas reflexões sobre a
violência de Estados contra suas respectivas populações civis.
Url :https://epoca.globo.com/michel-gherman/coluna-nenhum-genocida-gosta-de-serchamado-de-genocida-24928096
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-17 06:30:53
Título: Coluna | Supremo deve decidir futuro de Lula antes de julgar suspeição
de Moro
Descrição: O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF),
quer que o plenário julgue primeiro a decisão de Edson Fachin que anulou as
condenações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva antes de devolver
para a Segunda Turma o processo sobre a imparcialidade do ex-juiz Sergio Moro.
Nunes Marques tem, digamos, posse de bola no momento.
Url :https://epoca.globo.com/carolina-brigido/coluna-supremo-deve-decidirfuturo-de-lula-antes-de-julgar-suspeicao-de-moro-24928087
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-17 06:20:37
Título: Nos EUA, Covid-19 é mais letal entre jovens latinos
Descrição: A taxa de mortalidade em decorrência da Covid-19 é pelo menos o dobro
em comunidades latinas se comparada com o mesmo índice entre brancos e asiáticoamericanos nos Estados Unidos, segundo dados federais.

Url :https://epoca.globo.com/mundo/nos-eua-covid-19-mais-letal-entre-jovenslatinos-24927585
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-17 08:34:13
Título: 'Bolsocaro'? O que explica inflação mais alta para os mais pobres
durante a pandemia
Descrição: Inflação sentida pelas famílias brasileiras mais pobres foi de quase
7%, o dobro da taxa sentida pelos brasileiros mais ricos, em um ano de pandemia.
Resultado é explicado pelo aumento no preço dos alimentos e alívio dos serviços.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56413841
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-17 09:34:49
Título: Uber com salário mínimo, férias e aposentadoria: a decisão que pode
revolucionar economia compartilhada
Descrição: Decisão do Uber ocorre após sucessivas derrotas na Justiça britânica,
que negou à empresa que tratasse os motoristas como autônomos. Mas no Brasil não
há sinais de mudanças desse entendimento nas cortes brasileiras.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-56427579
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-16 21:59:39
Título: STJ freia blindagem de Flávio Bolsonaro e caso das ‘rachadinhas’ ganha
sobrevida
Descrição: Recursos da defesa do filho do presidente que foram derrotados
contestavam compartilhamento de informações do Coaf com Promotoria do Rio e
competência do juiz Flávio Itabaiana sobre o caso na primeira instância. PGR
pede que anulação da quebra de sigilos bancário e fiscal seja analisada pelo STF
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-16/stj-freia-blindagem-de-flaviobolsonaro-e-caso-das-rachadinhas-ganha-sobrevida.html
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-16 00:00:00
Título: Bolsonaro fritou o bode
Descrição: Quando se acha que aconteceu de tudo o capitão consegue mais uma.
Fritando o general que transformou em bode expiatório, chamou a Brasília a
médica Ludhmila Hajjar para convidá-la.Leia mais (03/16/2021 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/eliogaspari/2021/03/bolsonaro-fritou-o-bode.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-16 00:00:00
Título: Na Câmara, Flordelis chora, diz ser 'a favor da vida' e acusa filhas de
mandarem matar marido
Descrição: Em sua primeira defesa no Conselho de Ética da Câmara para evitar ser
cassada, a deputada Flordelis (PSD-RJ) chorou, negou ter mandado matar o marido,
acusou duas filhas de terem orquestrado o crime e disse nunca ter usado a
prerrogativa parlamentar para fugir da Justiça.Leia mais (03/16/2021 - 17h47)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/03/na-camara-flordelis-chora-diz-ser-a-favor-da-vida-e-acusafilhas-de-mandarem-matar-marido.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-03-17 03:49:00
Título: Câmara conclui votação do marco legal do gás, que segue para sanção
Descrição: Deputados rejeitaram todas as emendas do Senado
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/736815-camara-conclui-votacao-do-marcolegal-do-gas-que-segue-para-sancao/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-03-17 00:11:00

Título: Congresso reúne-se nesta quarta e poderá votar 32 vetos presidenciais
Descrição: A sessão será dividida em três etapas: votação de deputados pela
manhã e à noite, e de senadores à tarde
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/736777-congresso-reune-se-nesta-quartae-podera-votar-32-vetos-presidenciais/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-03-16 20:18:00
Título: Deputados pedem cumprimento do cronograma de vacinação contra a Covid-19
Descrição: Deputados reclamam que números divulgados pelo Programa Nacional de
Imunização incluem doses de vacinas ainda não aprovadas no Brasil e há atraso
nas entregas dos laboratórios, fazendo com que o cronograma seja revisto
frequentemente
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/736685-deputados-pedem-cumprimento-docronograma-de-vacinacao-contra-a-covid-19/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-17 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 17 de março
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
quarta-feira (17), na qual o Brasil vive \maior colapso sanitário e hospitalar
da história\, maioria dos brasileiros reprova resposta de Bolsonaro à pandemia e
Blinken acusa China de comportamento \agressivo\.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021031717144870-manha-comsputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-17-de-marco-/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-17 04:28:03
Título: 'Funciona incrivelmente bem': Trump encoraja aqueles em dúvida a tomarem
vacina contra COVID-19
Descrição: Trump, que contraiu a COVID-19 em outubro, teria sido vacinado,
juntamente com a sua esposa Melania Trump, com uma vacina não especificada nos
últimos dias de seu mandato na Casa Branca.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021031717144236-funcionaincrivelmente-bem-trump-encoraja-aqueles-em-duvida-a-tomarem-vacina-contracovid-19/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-16 13:51:46
Título: Bolsonaro muda de ideia e decide se vacinar contra a COVID-19, diz site
Descrição: Nesta terça-feira (16), circulou a informação de que o presidente
brasileiro Jair Bolsonaro (sem partido) mudou de ideia quanto à própria
vacinação contra a COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021031617141419-bolsonaro-muda-de-ideiae-decide-se-vacinar-contra-a-covid-19-diz-site/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-16 13:44:27
Título: Orgulho da FAB: caça Gripen começa fase de testes supersônicos no Brasil
Descrição: Aeronave de combate da Força Aérea Brasileira (FAB) supera barreira
do som em voo no interior de São Paulo.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021031617141361-orgulho-da-fab-cacagripen-comeca-fase-de-testes-supersonicos-no-brasil/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-16 11:58:46
Título: Ex-agente da CIA explica para Sputnik por que Julian Assange não deverá
ter julgamento justo
Descrição: Julian Assange, fundador do site WikiLeaks, vai enfrentar um sistema
já delineado contra ele antes de ter oportunidade de ser ouvido em tribunal,
caso seja extraditado para os EUA, conta um ex-oficial da Agência Central de
Inteligência (CIA, na sigla em inglês) dos EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021031617140662-ex-agente-da-ciaexplica-para-sputnik-por-que-julian-assange-nao-devera-ter-julgamento-justo/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-16 19:06:22
Título: Começa a campanha de segundo turno no Equador, entre a Esquerda e um
banqueiro
Descrição: Economista e aliado de Rafael Correa, Andrés Arauz enfrenta o
banqueiro Guillermo Lasso no dia 11 de abril
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/16/comeca-a-campanha-de-segundoturno-no-equador-entre-a-esquerda-e-um-banqueiro
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-16 14:41:38
Título: Na Índia, 1 milhão de trabalhadores entraram em greve contra
privatização dos bancos
Descrição: Venda de bancos estatais faz parte de plano de desinvestimento,
sindicatos alertam para desemprego e endividamento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/16/na-india-1-milhao-detrabalhadores-entraram-em-greve-contra-privatizacao-dos-bancos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-16 11:01:44
Título: Pedido de demissão do primeiro-ministro haitiano aprofunda crise no
governo de Moïse
Descrição: O primeiro ministro Joseph Jouthe pediu demissão do cargo, há
semanas, milhares protestam pela renúncia do presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/16/pedido-de-demissao-do-primeiroministro-haitiano-aprofunda-crise-no-governo-de-moise

