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Fonte: MST
Data: 2021-03-17
Título: Educar é um ato político: Viva o centenário de Paulo Freire!
Descrição: Confira entrevista exclusiva do pensador ao JST, em 1989, para 
rememorar, enraizar e cultivar seu legado com milhões de educadoras(es), 
estudantes, lutadoras e lutadores do povo!
Url : https://mst.org.br/2021/03/17/educar-e-um-ato-politico-viva-o-centenario-
de-paulo-freire/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-17 08:00:55
Título: Quebradeira de coco do Maranhão rompe barreiras e enfrenta gigante da 
celulose
Descrição: Eunice da Conceição foi criada ouvindo que mulher não precisava 
aprender a ler, hoje lidera de movimento interestadual
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/17/quebradeira-de-coco-do-maranhao-
rompe-barreiras-e-enfrenta-gigante-da-celulose

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-17 22:10:59
Título: Funerárias de todo o Brasil receberam alerta de plano de emergência, diz
CNN
Descrição: Entidade pediu que empresas analisem a capacidade dos cemitérios para
realização de vários sepultamentos ao mesmo tempo, por causa do avanço da 
pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/funerarias-de-todo-o-brasil-
receberam-alerta-de-plano-de-emergencia-diz-cnn/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-18 06:00:17
Título: Estados e municípios temem falta de oxigênio e alertam Ministério da 
Saúde
Descrição: RIO — Após a crise da falta de oxigênio em Manaus, que levou os 
hospitais da cidade a uma situação de colapso, outros estados e municípios já 
temem pela falta do insumo. Os governos de Minas Gerais e Acre já solicitaram 
ajuda ao Ministério da Saúde para evitar um quadro de escassez de cilindros do 
gás em seus hospitais. Já em Rondônia, foi o Ministério Público Federal (MPF) 
que alertou o Executivo sobre um possível problema de desabastecimento no 
estado. 
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/estados-municipios-temem-
falta-de-oxigenio-alertam-ministerio-da-saude-24929488

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-18 00:40:28
Título: Banco Central “independente” estreia elevando juros após seis anos
Descrição: O governo Jair Bolsonaro é uma verdadeira mãe para os banqueiros. 
Depois de entregar o Banco Central nas mãos dos donos de bancos, deixando 
independente 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/banco-central-independente-estreia-
elevando-juros-apos-seis-anos/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Para 56% dos brasileiros, Bolsonaro é incapaz de liderar o país, mostra 
Datafolha
Descrição: Pesquisa aponta ainda que 46% dos entrevistados são a favor do 
impeachment do presidente e 47% acreditam que ele deveria renunciar.
Url :https://www.dw.com/pt-br/para-56-dos-brasileiros-bolsonaro-é-incapaz-de-
liderar-o-país-mostra-datafolha/a-56909359?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-17 20:45:00
Título: Na CNN, Lula pede que Biden convoque G20 para distribuir vacinas ao 
mundo
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em entrevista à CNN 
Internacional, dos EUA, pediu para que o presidente americano Joe Biden convoque
uma 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/na-cnn-lula-pede-que-biden-
convoque-g20-para-distribuir-vacinas-ao-mundo/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-17 16:37:10
Título: Guedes diz que Bolsonaro deveria ter comprado vacinas “na época do 
Mandetta”
Descrição: O ministro da Economia também afirmou que \todos têm que responder 
coletivamente sobre a crise sanitária\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/guedes-diz-que-bolsonaro-deveria-ter-
comprado-vacinas-na-epoca-do-mandetta/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-18 06:00:14
Título: Ministério da Saúde não sabe há quatro meses estoque de seringas dos 
estados
Descrição: O Ministério da Saúde está há quatro meses sem o número atualizado de
seringas e agulhas nos estados. A informação consta de um documento enviado por 
Eduardo Pazuello na última sexta-feira à Câmara, em resposta a um pedido de 
informações da deputada Sâmia Bomfim, do PSOL de São Paulo. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/ministerio-da-saude-nao-sabe-ha-
quatro-meses-estoque-de-seringas-dos-estados-24930131

Fonte: OperaMundi
Data: 2021-03-17
Título: ‘O Foro é a resistência contra o neoliberalismo na América Latina’, diz 
Mônica Valente
Descrição: No programa 20MINUTOS desta quarta-feira (17/03), o jornalista Breno 
Altman entrevistou a secretária-executiva do Foro de São Paulo, Mônica Valente. 
Ela explicou o funcionamento da articulação de partidos políticos latino-
americanos e caribenhos, fundada em 1990 após a queda do Muro de Berlim, e 
analisou a atual onda progressista na região.
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/68937/o-foro-e-a-
resistencia-contra-o-neoliberalismo-na-america-latina-diz-monica-valente

Fonte: Montedo
Data: 2021-03-17
Título: Investigação da PF mostra que militares usaram aviões da FAB para trazer
“muamba” do exterior
Descrição: A investigação da Polícia Federal que apura o uso de aviões da Força 
Aérea Brasileira (FAB) para tráfico de drogas apurou que militares traziam 
“muambas” de países estrangeiros para o Brasil.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/03/17/investigacao-da-pf-mostra-que-
militares-usaram-avioes-da-fab-para-trazer-muamba-do-exterior/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-17 10:53:50
Título: PSB quer investigação sobre compra de salmão por até R$ 240 o quilo 
pelas Forças Armadas
Descrição: A dieta dos militares também inclui filé mignon, picanha e uísque, 
menu dos quartéis também deve ser questionado no Tribunal de Contas da União
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/psb-quer-investigacao-sobre-compra-de-
salmao-por-ate-r-240-o-quilo-pelas-forcas-armadas/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-03-17
Título: Bolsonaro perde apoio de policiais e categoria protesta contra governo.
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Descrição: Presidente contava com respaldo de 80% dos profissionais quando saiu 
vitorioso das eleições; hoje tem 40%, diz representante... 
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-perde-apoio-de-
policiais-e-categoria-protesta-contra-governo/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-17 21:04:05
Título: Governo federal recebe aval da Justiça para celebrar o Golpe de 1964
Descrição: À decisão, ainda cabe recurso. No ano passado, quarteis do exército 
Brasileiro leram Ordem do Dia comemorativa na data
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/17/governo-federal-recebe-aval-da-
justica-para-celebrar-o-golpe-de-1964

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-17 19:01:19
Título: Ex-preso político, Cid Benjamin “abomina” autorização para militares 
festejarem 31 de março
Descrição: Vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, o jornalista 
diz que não é preciso ter sido preso durante o regime militar para abominar 
ditaduras. “Vivemos efetivamente tempos espantosos”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-preso-politico-cid-benjamin-
abomina-autorizacao-para-militares-festejarem-31-de-marco/

Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-18 06:39:18
Título: PMs cogitam desembarcar do governo: ‘Se aparecer um nome de centro, 
Bolsonaro vai sofrer’
Descrição: Policiais renderam 14 milhões de votos a Bolsonaro. Agora explicam 
por que estão decepcionados.The post PMs cogitam desembarcar do governo: ‘Se 
aparecer um nome de centro, Bolsonaro vai sofrer’ appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/18/pms-cogitam-desembarcar-do-governo-
bolsonaro/

Fonte: OperaMundi
Data: 2021-03-17
Título: Motoristas da Uber no Reino Unido terão direito a salário mínimo e 
férias pagas
Descrição: Tribunal britânico decidiu a favor de um grupo de 20 motoristas que 
reivindicaram o controle que a empresa exerce sobre eles
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/68943/motoristas-da-
uber-no-reino-unido-terao-direito-a-salario-minimo-e-ferias-pagas

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-17 17:54:35
Título: Alessandra Negrini, Elza Soares e Daniela Mercury: cresce apoio à 
suspeição de Moro
Descrição: Zeca Pagodinho, Andrea Beltrão e Caio Blanco se juntaram ao movimento
em documento endereçado ao STF
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/17/alessandra-negrini-elza-soares-
e-daniela-mercury-cresce-apoio-a-suspeicao-de-moro

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-17 00:00:00
Título: Trincheiras do atraso abrigam a política ambiental da extrema direita
Descrição: Na semana passada, o Brasil decidiu desdenhar da iniciativa de mais 
de 60 nações -entre elas Alemanha, França, Espanha e nove países latino-
americanos. O grupo propôs à ONU incluir na sua Carta de Direitos a garantia ao 
meio ambiente seguro, limpo e sustentável. O pleito tem forte valor simbólico ao
dar à sustentabilidade o caráter de valor universal.Leia mais (03/17/2021 - 
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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m.br/colunas/maria-herminia-tavares/2021/03/trincheiras-do-atraso-abrigam-a-
politica-ambiental-da-extrema-direita.shtml

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-17 17:35:57
Título: Raio x: liberais, ruralistas e donos de emissoras dominam 9 de 13 
comissões do Senado
Descrição: Apesar de não se declararem bolsonaristas, maioria dos presidentes 
convergem com ideias da agenda econômica do governo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/17/raio-x-liberais-ruralistas-e-
donos-de-emissoras-dominam-9-de-13-comissoes-do-senado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-17 16:50:21
Título: “Paulo Guedes economiza às custas da destruição do serviço público”, diz
sindicato
Descrição: José Carlos, do Sindsep PE, aponta outras medidas fiscais que podem 
ser executadas ao invés do congelamento de salários
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/17/paulo-guedes-economiza-as-
custas-da-destruicao-do-servico-publico-diz-sindicato
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-17 15:04:07
Título: Sede de jornal e casa de jornalista sofrem ataque incendiário no 
interior de SP
Descrição: Polícia investiga o caso. Vítima acredita em motivação política e 
acusa \terroristas negacionistas\ pelo atentado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/17/sede-de-jornal-e-casa-de-
jornalista-sofrem-ataque-incendiario-no-interior-de-sp
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-17 11:42:56
Título: Por temor a nova cepa, cientistas argentinos pedem fechamento da 
fronteira com Brasil
Descrição: Em carta com mais de 500 assinaturas, especialistas defendem que a 
cepa de Manaus pode levar a uma nova pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/17/por-temor-a-nova-cepa-
cientistas-argentinos-pedem-fechamento-da-fronteira-com-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-17 10:58:18
Título: Joaquín Piñero: dirigente do MST passa a nomear fazenda pública em 
Maricá (RJ)
Descrição: Desapropriada, fazenda será sede de curso em agroecologia além de 
projetos de incentivo à produção no campo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/17/joaquin-pinero-dirigente-do-mst-
passa-a-nomear-fazenda-publica-em-marica-rj
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-17 10:22:00
Título: Decisão inédita: empresa é obrigada a provar que precisou reduzir 
salário na pandemia
Descrição: Emissora RedeTV! aderiu ao Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e Renda e cortou salários em 25% por 8 meses
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/17/decisao-inedita-empresa-e-
obrigada-a-provar-que-precisou-reduzir-salario-na-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-17 08:00:26
Título: Por que o Google pode ajudar resolver o caso Marielle, mas se recusa
Descrição: Para Ministério Público do Rio de Janeiro, dados de usuários do site 
são essenciais para indicar o mandante do crime
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/17/por-que-o-google-pode-ajudar-
resolver-o-caso-marielle-mas-se-recusa
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-17 07:59:43
Título: Parlamentares se articulam para proteger direitos das mulheres de onda 
conservadora
Descrição: Fim do aborto legal no SUS e flexibilização de armas são projetos 
da \pauta de costumes\, que volta a rondar o Congresso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/17/parlamentares-se-articulam-para-
proteger-direitos-das-mulheres-de-onda-conservadora
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-17 20:06:40
Título: PSOL pede convocação de Ernesto Araújo para explicar pressão dos EUA 
contra vacina russa Sputnik V
Descrição: O PSOL, através dos deputados federais Glauber Braga e David Miranda,
pediu nesta quarta-feira (17) que a Câmara dos Deputados convoque o Ministro das
Relações 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/259003/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-17 19:38:24
Título: Deputados derrubam veto e permitem perdão a dívidas de igrejas
Descrição: Por acordo, os deputados federais derrubaram, nesta quarta-feira 
(17/3), em sessão do Congresso Nacional, o veto do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) ao dispositivo que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/deputados-derrubam-veto-e-permitem-
perdao-a-dividas-de-igrejas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-17 18:46:09
Título: Covid-19 virou um negócio lucrativo no Brasil
Descrição: Nunca fez tanto sentido as expressões indústria da morte e 
necropolítica quanto agora na pandemia. A covid virou um negócio lucrativo no 
Brasil. A face 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/covid-19-virou-um-negocio-
lucrativo-no-brasil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-17 17:35:43
Título: Gasolina já custa R$ 8,20, mas ainda pode subir mais
Descrição: A gasolina mais cara do Brasil está nas bombas do município de 
Marechal Taumaturgo, no Acre, próximo à fronteira com o Peru. Custa R$ 8,20 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/gasolina-ja-custa-r-820-mas-ainda-
pode-subir-mais/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-17 13:43:13
Título: Ricardo Barros diz que situação “é até confortável” mesmo com 282 mil 
mortes
Descrição: A situação do país é até confortável mesmo diante de mais de 282 mil 
mortes por covid e pouca vacinação, proporcionalmente a 89ª posição na 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/ricardo-barros-diz-que-situacao-e-
ate-confortavel-mesmo-com-282-mil-mortes/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-17 13:39:50
Título: PTB pede ao STF que anule decretos de lockdown e toque de recolher no 
Brasil
Descrição: O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) deseja que o Supremo Tribunal 
Federal cancele os decretos de lockdown e toque de recolher adotados por 
governadores e prefeitos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/ptb-pede-ao-stf-que-anule-decretos-
de-lockdown-e-toque-de-recolher-no-brasil/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-17 12:28:33
Título: Justiça de SP proíbe empresário bolsonarista de divulgar vídeo em que 
ameaça o ex-presidente Lula
Descrição: A 7ª Vara Cível de São Bernardo do Campo (SP) deferiu liminar em Ação
Indenizatória ajuizada pelo ex-presidente Lula para determinar que o empresário 
bolsonarista 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/justica-de-sp-proibe-empresario-
bolsonarista-de-divulgar-video-em-que-ameaca-o-ex-presidente-lula/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-17 12:00:49
Título: Flávio Dino anuncia compra de 4,5 milhões de doses da vacina Sputnik V
Descrição: O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), pelo Twitter, anunciou
a assinatura do contrato para a compra de 4,5 milhões de doses da vacina russa 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/flavio-dino-anuncia-compara-de-45-
milhoes-de-doses-da-vacina-sputnik-v/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-18 08:32:14
Título: Michelle Bolsonaro confronta Paulo Guedes em projeto que amplia o BPC, 
Benefício de Prestação Continuada
Descrição: Michelle tenta convencer Bolsonaro a sancionar projeto que concede o 
BPC para pessoas com cegueira em um dos olhos. Guedes alega que custo, de R$ 5 
bilhões ao ano, pode levar presidente ao impeachment por crime de 
responsabilidade
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/michelle-bolsonaro-
confronta-paulo-guedes-em-projeto-que-amplia-o-bpc-beneficio-de-prestacao-
continuada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-18 02:17:51
Título: Morre de Covid-19 o professor Silvio Macedo, da Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da USP
Descrição: Silvio Macedo é considerado um dos maiores pesquisadores de 
paisagismo do Brasil e foi o responsável pelo projeto que trouxe espécies de 
todos os biomas brasileiros à Praça do Relógio, na USP
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/morre-de-covid-19-o-professor-silvio-
macedo-da-faculdade-de-arquitetura-e-urbanismo-da-usp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-18 01:47:10
Título: População denuncia corpos e ossadas amontoados em cemitério de 
Pernambuco, veja vídeo
Descrição: A situação tem assustado moradores da região, que desconfiam de um 
colapso funerário em meio à disparada de mortes em decorrência da Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/populacao-denuncia-corpos-e-ossadas-
amontoados-em-cemiterio-de-pernambuco-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-18 01:30:24
Título: Vídeo: Atirador dispara contra multidão que pedia impeachment e prédio 
do Partido Colorado é incendiado no Paraguai
Descrição: Episódio aconteceu após Congresso livrar o presidente Mario Abdo 
Benítez, aliado de Jair Bolsonaro, assista
Url :https://revistaforum.com.br/global/video-atirador-dispara-contra-multidao-
que-pedia-impeachment-e-predio-do-partido-colorado-e-incendiado-no-paraguai/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-18 00:56:52
Título: Oposição na Câmara recorre ao MPF para responsabilizar gestão de 
Pazuello por falta de transparência
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Descrição: Estudo realizado por organizações civis e mais de 85 pesquisadores 
mostra inconsistência e falta de clareza em 70% dos dados divulgados pelo 
Ministério da Saúde sobre a vacinação
Url :https://revistaforum.com.br/politica/oposicao-na-camara-recorre-ao-mpf-
para-responsabilizar-gestao-de-pazuello-por-falta-de-transparencia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-18 00:31:21
Título: Jornal Nacional destaca que Bolsonaro ignora recomendações simples 
feitas por Queiroga
Descrição: Em evento realizado nesta quarta, o novo ministro da Saúde criticou 
pessoas que \não são capazes\ de usar máscaras e realizar distanciamento
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-destaca-que-bolsonaro-
ignora-recomendacoes-simples-feitas-por-queiroga/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-18 00:26:36
Título: Protesto contra medidas restritivas atrasa chegada de oxigênio em Goiás,
insumo chegou a 8 minutos para o fim do estoque
Descrição: Veículo que transportava o oxigênio deveria chegar ao hospital em 
meia hora, mas levou mais de 3 horas por conta de bloqueio em rodovia provocado 
por protesto de negacionistas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/protesto-contra-medidas-restritivas-
atrasa-chegada-de-oxigenio-em-goias-insumo-chegou-a-8-minutos-para-o-fim-do-
estoque/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-18 00:10:04
Título: “Estamos chamando o Brasil para interditar Bolsonaro e defender a vida”,
diz Mercadante
Descrição: Sete fundações que compõem o Observatório da Democracia apoiam a 
aprovação de uma PEC que classifique como crime de responsabilidade ações que 
atentem contra a vida humana em pandemias e epidemias.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/estamos-chamando-o-brasil-para-
interditar-bolsonaro-e-defender-a-vida-diz-mercadante/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-17 23:20:25
Título: Homens héteros também amam outros homens
Descrição: No lugar das relações libertas e afetivas, a modernidade condenou a 
vida masculina a ser uma eterna simulação de virilidade e reprodução
Url :https://revistaforum.com.br/rede/homens-heteros-tambem-amam-outros-homens/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-17 21:00:02
Título: Bolsa sobe e dólar cai após pesquisas mostrando aumento da rejeição de 
Bolsonaro
Descrição: Reação do mercado desde o discurso de Lula desafia prognósticos de 
rejeição a petista, pesquisa Fórum mostra favoritismo do ex-presidente diante de
Bolsonaro, por que um juiz de Curitiba mantém bloqueio de bens de Lula após 
decisão de Fachin anulando processos? Com Cynara Menezes, Enio Verri e Tania 
Mandarino
Url :https://revistaforum.com.br/videos/bolsa-sobe-e-dolar-cai-apos-pesquisas-
mostrando-aumento-da-rejeicao-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-17 20:26:19
Título: Governo acionou PF contra sociólogo que fez outdoor dizendo que 
Bolsonaro “não vale um pequi roído”
Descrição: Diante de escalada autoritária, advogados têm articulado rede de 
proteção com o objetivo de impedir que \ninguém deixe de fazer uma crítica justa
ao governo por medo de processo\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governo-acionou-pf-contra-sociologo-
que-fez-outdoor-dizendo-que-bolsonaro-nao-vale-um-pequi-roido/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-17 20:02:13
Título: Raul Jungmann, ex-ministro da Defesa de Temer, diz que Lula não terá 
problemas com Forças Armadas
Descrição: Segundo Jungmann, houve grande investimento nas Forças Armadas nos 
governos Lula e, por esse e outros motivos, militares não criariam problemas 
caso petista fosse eleito em 2022, \Tem que reconhecer\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/raul-jungmann-ex-ministro-da-defesa-
de-temer-diz-que-lula-nao-tera-problemas-com-forcas-armadas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-17 17:49:44
Título: Câmara derruba veto de Bolsonaro e profissionais da saúde vítimas da 
Covid-19 devem ser indenizados
Descrição: PL prevê a indenização de dependentes legais, herdeiros e 
trabalhadores da saúde que ficarem permanentemente incapacitados de trabalhar 
por causa do vírus
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/camara-derruba-veto-de-bolsonaro-e-
profissionais-da-saude-vitimas-da-covid-19-devem-ser-indenizados/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-17 17:30:15
Título: Privatização da Caixa é a mais rejeitada em nova pesquisa de opinião
Descrição: Levantamento aponta que, entre dez estatais analisadas na pesquisa, 
44% dos entrevistados são contrários à venda do maior banco público do Brasil.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/privatizacao-da-caixa-e-a-mais-
rejeitada-em-nova-pesquisa-de-opiniao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-17 13:18:57
Título: Sindicato dos Jornalistas de SP vence na Justiça a bolsonarista Rede TV
Descrição: Em decisão inédita na Justiça, trabalhadores da emissora terão acesso
às contas e balanços da RedeTV, que  precisa provar por que reduziu salários com
uso do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/sindicato-dos-jornalistas-de-sp-vence-
na-justica-a-bolsonarista-rede-tv/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-17 13:06:50
Título: Pela primeira vez, ótimo e bom de Bolsonaro cai para menos de 30% em 
Pesquisa Fórum
Descrição: É o pior índice da série histórica do levantamento. O ruim e o 
péssimo também disparam e a aprovação ao governo atinge o nível mais baixo desde
maio do ano passado
Url :https://revistaforum.com.br/pesquisaforum/pela-primeira-vez-otimo-e-bom-de-
bolsonaro-cai-para-menos-de-30-em-pesquisa-forum/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-17 11:34:19
Título: Fundações ligadas a partidos propõem PEC para afastar Bolsonaro por 
crime contra a vida
Descrição: Em carta, fundações ligadas a PT, PSOL, PSB, PDT, PROS e Cidadania 
criticam as dificuldades criadas pelo governo para aquisição de vacinas e versa 
que \o direito à vida, valor supremo de todos os seres humanos, é negado a 
milhares de pessoas\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fundacoes-ligadas-a-partidos-propoem-
pec-para-afastar-bolsonaro-por-crime-contra-a-vida/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-17 11:05:56
Título: Com 15 mortos à espera de leitos, líder empresarial bolsonarista ameaça 
fiscais da vigiância em Bauru
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Descrição: Presidente do sindicato dos comerciantes, Walace Sampaio lançou em 
fevereiro movimento pela abertura do comércio na cidade junto com Luciano 
Hang: \Vejo uma cidade morta\, disse o véio da Havan em discurso
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/com-15-mortos-a-espera-de-leitos-
lider-empresarial-bolsonarista-ameaca-fiscais-da-vigiancia-em-bauru/

Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-17 19:39:31
Título: Como um cientista na Amazônia se tornou alvo de perseguição e ameaças
Descrição: Com estudos publicados nas revistas científicas Science e Nature, o 
pesquisador do Inpa Lucas Ferrante integra o grupo que previu o descontrole da 
covid-19 em Manaus, epicentro da nova e mais virulenta cepa que se espalhou pelo
mundo.The post Como um cientista na Amazônia se tornou alvo de perseguição e 
ameaças appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/17/cientista-amazonia-alvo-perseguicao-
ameacas-lucas-ferrante/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-18 04:30:59
Título: Rio já tem quase 300 pessoas à espera por uma vaga de UTI para Covid-19 
na rede pública
Descrição: RIO - O aumento da procura por vagas nas redes pública e privada para
tratar Covid-19, sobretudo de UTIs, se transformou em uma corrida contra o tempo
para tentar ampliar a oferta de leitos destinados a infectados pelo coronavírus 
no estado. O último balanço da Secretaria estadual de Saúde, na terça-feira, 
mostrava que 276 pacientes esperavam por uma vaga de terapia intensiva no Rio. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/rio-ja-tem-quase-300-pessoas-espera-por-uma-
vaga-de-uti-para-covid-19-na-rede-publica-24930160
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-18 06:30:02
Título: A delação de Funaro e a TAM
Descrição: A Operação Antonov, deflagrada em 3 de fevereiro, mostrou uma 
ausência na delação do operador financeiro do então PMDB Lúcio Funaro: o 
pagamento de propina pela TAM ao ex-governador do Distrito Federal e emedebista 
Tadeu Filippelli.Durante a operação, que tinha como alvo a TAM e outros 
investigados, o MP do Distrito Federal constatou que a TAM e a Gol transferiram 
um total de R$ 3,4 milhões para a empresa de fachada Objetiva Consultoria e 
Participações.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/a-delacao-de-funaro-a-tam-24923097
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-17 23:39:24
Título: Centrão usa crise na saúde e rejeição a Bolsonaro para elevar seu preço 
e pedir cinco ministérios ao Planalto
Descrição: Grupo tem processo de impeachment e uma CPI como instrumentos de 
pressão. Presidente tem sua gestão na pandemia reprovada por 54% das pessoas
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-17/centrao-usa-crise-na-saude-e-
rejeicao-a-bolsonaro-para-elevar-seu-preco-e-pedir-cinco-ministerios-ao-
planalto.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-17 17:31:31
Título: Centenas de fotos da Guerra Civil Espanhola vêm à luz em Barcelona
Descrição: Museu Nacional de Arte da Catalunha exibe as imagens do conflito 
feitas por Antoni Campañà, que as escondeu em uma caixa até que seu neto as 
descobriu em 2018
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2021-03-17/centenas-de-fotos-da-guerra-
civil-espanhola-vem-a-luz-em-barcelona.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-17 00:00:00
Título: Polícia Federal indicia deputado Marcelo Freitas, que é delegado da PF, 
por suspeita de caixa dois
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Descrição: A Polícia Federal indiciou o deputado Delegado Marcelo Freitas (PSL-
MG) sob suspeita de ter cometido crime de caixa dois na campanha eleitoral de 
2018.Leia mais (03/17/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/03/policia-federal-indicia-deputado-marcelo-freitas-
que-e-delegado-da-pf-por-suspeita-de-caixa-dois.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-17 00:00:00
Título: PSOL quer reverter decisão do ICMBio de censura prévia para a produção 
acadêmica de servidores
Descrição: O PSOL quer reverter a decisão do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade que obriga seus pesquisadores a submeterem sua 
produção científica para aprovação prévia de uma diretoria do órgão chefiada por
um oficial da PM de São Paulo, tenente-coronel da reserva Marcos Aurélio 
Venancio.Leia mais (03/17/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/03/psol-quer-reverter-decisao-do-icmbio-de-
censura-previa-para-a-producao-academica-de-servidores.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-17 00:00:00
Título: Mandetta rebate Paulo Guedes sobre compra de vacinas: 'Desonesto, 
mentiroso'
Descrição: O ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta reagiu às declarações 
do ministro da Economia, Paulo Guedes, segundo quem a compra de vacinas está 
atrasada \desde abril\, quando Mandetta ainda comandava a área.Leia mais 
(03/17/2021 - 13h08)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/03/paulo-guedes-e-desonesto-mentiroso-diz-
mandetta-sobre-compra-de-vacinas.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-03-18 02:32:00
Título: Câmara pode votar nesta quinta-feira projetos de combate à violência 
contra a mulher
Descrição: Pauta inclui diversos projetos da bancada feminina
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/737309-camara-pode-votar-nesta-quinta-
feira-projetos-de-combate-a-violencia-contra-a-mulher/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-03-17 22:39:00
Título: Comissão discute cumprimento de acordo entre Vale e governo de Minas 
Gerais sobre Brumadinho
Descrição: Evento terá transmissão ao vivo pela internet
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/737062-comissao-discute-cumprimento-de-
acordo-entre-vale-e-governo-de-minas-gerais-sobre-brumadinho/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-18 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 18 de março 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está de olho nas principais notícias desta 
quinta-feira (18), na qual as relações entre EUA e Rússia atingem ponto crítico,
agência sanitária europeia dará veredito sobre vacina da AstraZeneca e Moscou 
sedia conferência de paz para o Afeganistão.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021031817151974-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-18-de-marco-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-17 21:41:56

https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021031817151974-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-18-de-marco-/
https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021031817151974-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-18-de-marco-/
https://www.camara.leg.br/noticias/737062-comissao-discute-cumprimento-de-acordo-entre-vale-e-governo-de-minas-gerais-sobre-brumadinho/
https://www.camara.leg.br/noticias/737062-comissao-discute-cumprimento-de-acordo-entre-vale-e-governo-de-minas-gerais-sobre-brumadinho/
https://www.camara.leg.br/noticias/737309-camara-pode-votar-nesta-quinta-feira-projetos-de-combate-a-violencia-contra-a-mulher/
https://www.camara.leg.br/noticias/737309-camara-pode-votar-nesta-quinta-feira-projetos-de-combate-a-violencia-contra-a-mulher/
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/03/paulo-guedes-e-desonesto-mentiroso-diz-mandetta-sobre-compra-de-vacinas.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/03/paulo-guedes-e-desonesto-mentiroso-diz-mandetta-sobre-compra-de-vacinas.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/03/paulo-guedes-e-desonesto-mentiroso-diz-mandetta-sobre-compra-de-vacinas.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/03/psol-quer-reverter-decisao-do-icmbio-de-censura-previa-para-a-producao-academica-de-servidores.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/03/psol-quer-reverter-decisao-do-icmbio-de-censura-previa-para-a-producao-academica-de-servidores.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/03/psol-quer-reverter-decisao-do-icmbio-de-censura-previa-para-a-producao-academica-de-servidores.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/03/policia-federal-indicia-deputado-marcelo-freitas-que-e-delegado-da-pf-por-suspeita-de-caixa-dois.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/03/policia-federal-indicia-deputado-marcelo-freitas-que-e-delegado-da-pf-por-suspeita-de-caixa-dois.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/03/policia-federal-indicia-deputado-marcelo-freitas-que-e-delegado-da-pf-por-suspeita-de-caixa-dois.shtml


Título: Pandemia descontrolada: Brasil tem mais de 3 mil mortes por COVID-19 em 
24 horas, diz CONASS
Descrição: Nesta quarta-feira (17), o Brasil registrou 3.149 novas mortes por 
COVID-19, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS).
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021031717150289-pandemia-descontrolada-
brasil-tem-mais-de-3-mil-mortes-por-covid-19-diz-conass/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-17 20:58:07
Título: Auxílio é arma contra pandemia no Brasil e deverá ser prorrogado por 
mais meses, dizem especialistas
Descrição: Aguardado há meses, o auxílio emergencial proposto pelo governo 
federal não tem valor \digno\ e, dessa forma, não conseguirá manter as pessoas 
em casa, disse ativista da renda básica à Sputnik Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021031717149938-auxilio-e-arma-contra-
pandemia-no-brasil-e-devera-ser-prorrogado-por-mais-meses-dizem-especialistas/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-17 10:15:45
Título: Espionagem na Internet: contas em redes sociais suspensas na China após 
vazamento de dados militares
Descrição: Os entusiastas militares chineses foram alertados para não se 
tornarem alvo das agências de inteligência estrangeiras, colocando em risco 
informações classificadas do Exército de Libertação Popular (ELP) da China.
Url :https://br.sputniknews.com/defesa/2021031717146792-espionagem-na-internet-
contas-em-redes-sociais-suspensas-na-china-apos-vazamento-de-dados-militares/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-17 08:23:43
Título: Argentina pede fim do colonialismo após Reino Unido reafirmar presença 
militar nas ilhas Malvinas
Descrição: O impasse pela soberania das ilhas Malvinas, iniciado no século XIX, 
é retomado após a publicação de uma nova versão da política de segurança, 
defesa, desenvolvimento e política exterior do Reino Unido, de autoria do 
primeiro-ministro Boris Johnson.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021031717146057-argentina-pede-fim-do-
colonialismo-apos-reino-unido-reafirmar-presenca-militar-nas-ilhas-malvinas/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-17 08:19:40
Título: Biden afirma que Putin 'pagará' pela suposta interferência nas eleições 
de 2020
Descrição: Nesta quarta-feira (17), a embaixada russa em Washington rejeitou as 
acusações da inteligência norte-americana contra a Rússia sobre uma suposta 
interferência nas eleições de 2020.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021031717145989-biden-afirma-que-
putin-pagara-pela-suposta-interferencia-eleicoes-de-2020/
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