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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-23 19:27:12
Título: Centrais sindicais convocam toda a população para um lockdown nacional 
nesta quarta-feira
Descrição: \A situação do Brasil é trágica, exige a união de todos os setores da
sociedade para diminuirmos o número de mortos, que não para de crescer\, diz 
Antonio Neto, presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/centrais-sindicais-convocam-toda-a-
populacao-para-um-lockdown-nacional-nesta-quarta-feira/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Segunda Turma do STF declara Moro parcial ao condenar Lula
Descrição: Ministra Carmen Lúcia altera seu voto, e ex-juiz dos processos contra
o ex-presidente Lula é considerado parcial por 3 votos a 2 no processo 
envolvendo o caso do tríplex no Guarujá.
Url :https://www.dw.com/pt-br/segunda-turma-do-stf-declara-moro-parcial-ao-
condenar-lula/a-56965843?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: OperaMundi
Data: 2021-03-23
Título: Decisão do STF obscurece ainda mais a reputação de Moro, diz Washington 
Post; veja repercussão
Descrição: Agência Bloomberg, por sua vez, afirmou que a decisão 'mancha' a 
operação Lava Jato, investigação que 'abala a classe dominante' do país
Url : https://operamundi.uol.com.br/politica-e-economia/69028/decisao-do-stf-
obscurece-ainda-mais-a-reputacao-de-moro-diz-washington-post-veja-repercussao

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-24 09:19:29
Título: Bolsonaro mente na TV quando Brasil supera 3.000 óbitos diários na 
pandemia 
Descrição: País ultrapassa os EUA em proporção de óbitos por covid-19 em 24 
horas. Acossados por presidente, Estados titubeiam em decretar medidas mais 
duras de circulação. Presidente faz pronunciamento sem citar recorde
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-23/brasil-registra-mais-de-3200-
mortes-na-pandemia-em-24-horas-e-lidera-o-numero-de-obitos-diarios-no-mundo.html
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-23 21:02:04
Título: Bolsonaro enfrenta panelaço nacional durante pronunciamento na TV, veja 
vídeos
Descrição: Por quatro minutos, presidente falou na TV acompanhado pelo som das 
panelas e xingamentos nas principais cidades do país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/23/bolsonaro-enfrenta-panelaco-
nacional-durante-pronunciamento-na-tv-veja-videos

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-23 17:05:14
Título: Militares no governo? Especialista explica como Bolsonaro usa o Exército
para intimidar opositores
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro quer envolver o Exército nas campanhas de
vacinação no Brasil. Será que é uma boa ideia usar os militares em qualquer 
situação de crise? Especialista ouvido pela Sputnik comentou o assunto, e disse 
estar preocupado com uma ruptura institucional.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021032317189828-militares-no-governo-
especialista-explica-como-bolsonaro-usa-o-exercito-para-intimidar-opositores/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-03-23
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Título: No Brasil, a quartelada aprofunda o genocídio..
Descrição: 'E ainda querem nos fazer crer que o flagelo ocorre por geração 
espontânea', escreve Milton Rondó
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/no-brasil-a-quartelada-aprofunda-
o-genocidio/

Fonte: CUT
Data: 2021-03-23
Título: Governo corta R$ 36 bi da saúde e aumenta gasto com salário de militar 
em R$ 7 bi
Descrição: Relatório do Orçamento da União de 2021 prevê, além de cortes na 
saúde, R$ 1 bi a menos na educação e de R$ 32 bi no Pronampe, programa de 
crédito de juros mais baixos destinado às pequenas empresas
Url : https://www.cut.org.br/noticias/governo-corta-r-36-bi-da-saude-e-aumenta-
gasto-com-salario-de-militar-em-r-7-bi-958c

Fonte: Montedo
Data: 2021-03-23
Título: Orçamento dá a militar 22% de investimento e reajuste de soldo
Descrição: Os militares também são a única categoria que deve ser contemplada 
este ano com reajuste, o que deve consumir outros R$ 7,1 bilhões dos cofres 
públicos, enquanto todo o restante do funcionalismo está com o salário congelado
até dezembro.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/03/23/orcamento-da-a-militar-22-de-
investimento-e-reajuste-de-soldo/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-23 20:22:46
Título: Lula: \Que todo cidadão tenha direito a julgamento justo, imparcial e 
independente\
Descrição: Ex-presidente se pronunciou por meio das redes sociais após decisão 
do STF que declarou Sergio Moro parcial ao julgá-lo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/23/lula-que-todo-cidadao-tenha-
direito-a-julgamento-justo-imparcial-e-independente
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-24 00:21:30
Título: O retorno da fome – Por Aristides Santos, Alexandre Sampaio Ferraz e 
Givanilson Silva
Descrição: O agravamento da pandemia e a alta dos juros são uma pá de cal em 
quem pensava em recuperação. O novo auxílio emergencial em valores muito menores
do que em 2020 será insuficiente para o sustento das famílias.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/o-retorno-da-fome-por-aristides-santos-
alexandre-sampaio-ferraz-e-givanilson-silva/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-23 13:46:41
Título: Em Pernambuco, campanha doa 200kg de sementes crioulas de milho para 
plantio
Descrição: Objetivo é incentivar plantio de milho para colheita no mês de junho,
período das festas de São João
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/23/em-pernambuco-campanha-doa-
200kg-de-sementes-crioulas-de-milho-para-plantio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-23 10:31:52
Título: 3ª Mostra Negritude Infinita exibe 34 filmes de realizadores negros de 
todo o país
Descrição: A mostra acontece até o dia 28 de março em formato online com 
exibição gratuita das produções
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/23/3-mostra-negritude-infinita-
exibe-34-filmes-de-realizadores-negros-de-todo-o-pais
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-23 08:55:51
Título: Povo Sem Medo, Entregadores Antifascistas e motoristas de app protestam 
em SP
Descrição: Manifestantes reivindicam auxílio emergencial de R$ 600 e criticam 
aumento no preço dos combustíveis
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/23/povo-sem-medo-entregadores-
antifascistas-e-motoristas-de-app-protestam-em-sp
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-23 07:29:48
Título: Terras não demarcadas dificultam acesso de indígenas a vacina e 
políticas públicas
Descrição: Pandemia de covid-19 evidencia impactos da política de “zero 
demarcações” do governo Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/23/terras-nao-demarcadas-
dificultam-acesso-de-indigenas-a-vacina-e-politicas-publicas
 
Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2021-03-24 00:27:00
Título: CORONAVIRUS BRASIL - Mercedes Benz anuncia a suspenção de sua produção 
no Brasil por pandemia
Descrição: NA
Url :https://www.efe.com/efe/america/economia/mercedes-benz-anuncia-la-
suspension-de-su-produccion-en-brasil-por-pandemia/20000011-4495373?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-23 11:36:55
Título: Volvo suspende parcialmente a produção em Curitiba
Descrição: Após de denúncia internacional do Sindicato dos Metalúrgicos de 
Curitiba (SMC), a planta da Volvo em Curitiba (PR) irá suspender parte da 
produção e diminuir 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/volvo-suspende-parcialmente-a-
producao-em-curitiba/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-24 08:58:21
Título: Após recorde de mortos, Bolsonaro se reúne com governadores para 
defender tese sobre fim de lockdown
Descrição: Apesar de estar entre aliados, a reunião promete ser tensa, já que 
governadores como Ratinho Júnior tem visto resultados efetivos nas medidas de 
isolamento social
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/apos-recorde-de-mortos-
bolsonaro-se-reune-com-governadores-para-defender-tese-sobre-fim-de-lockdown/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-24 02:56:11
Título: Neonazismos: diversos grupos, muito ódio – Por Adriana Dias e Adriana 
Vespasiana
Descrição: No Brasil de hoje, uma imensa mistura de grupos advoga a causa do 
ultranacionalismo, contra o marxismo. Sobre os doze pontos para pensar o 
neonazismo, falaremos de um desses grupos, o Proud Boys.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/neonazismos-diversos-grupos-muito-odio-
por-adriana-dias-e-adriana-vespasiana/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-24 02:02:24
Título: Pesquisa no Maranhão mostra Lula com 69% e Bolsonaro com 16% na corrida 
presidencial
Descrição: Levantamento do instituto Exata mostra ainda que Flávio Dino (PCdoB) 
lidera as intenções de voto para o governo do estado, mesmo não podendo 
concorrer a um terceiro mandato, e para o Senado
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/pesquisa-no-maranhao-mostra-lula-com-
69-e-bolsonaro-com-16-na-corrida-presidencial/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-24 01:46:17
Título: Diretoria da Petrobras avança na venda de refinaria da Bahia por valor 
bem abaixo do avaliado
Descrição: \A operação, engendrada na calada da noite e no apagar das luzes de 
vários mandatos dos dirigentes, é suspeitíssima\, afirma o senador Jean Paul 
Prates (PT-RN)
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/diretoria-da-petrobras-avanca-na-venda-
de-refinaria-da-bahia-por-valor-bem-abaixo-do-avaliado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-24 01:05:38
Título: Curitiba, “terra” de Moro, tem buzinaços e atos de comemoração pela 
suspeição do ex-juiz e elegibilidade de Lula, assista
Descrição: Manifestantes comemoraram a decisão do STF contra o ex-magistrado em 
frente à sede da Polícia Federal na cidade, onde Lula ficou preso por mais de 
500 dias, e nos entornos do prédio do MPF
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/curitiba-terra-de-moro-tem-buzinacos-e-
atos-de-comemoracao-pela-suspeicao-do-ex-juiz-e-elegibilidade-de-lula-assista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-24 00:51:12
Título: JN faz matéria de quase 20 minutos sobre decisão do STF que declarou 
Moro parcial no caso Lula
Descrição: William Bonner destacou que as provas do caso do triplex do Guarujá 
foram anuladas e não poderão ser usadas em um eventual novo julgamento
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jn-faz-materia-de-quase-20-minutos-sobre-
decisao-do-stf-que-declarou-moro-parcial-no-caso-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-24 00:08:20
Título: Justiça para Lula! – Por Dilma Rousseff
Descrição: Moro e seus comandados devem ser julgados por seus crimes, com 
respeito ao devido processo legal e pleno direito de defesa, algo que sempre 
negaram a Lula.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/justica-para-lula-por-dilma-rousseff/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-23 23:23:06
Título: Este é um dia histórico – Por Aloizio Mercadante
Descrição: Lula, o coração do povo, volta a bater.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/este-e-um-dia-historico-por-aloizio-
mercadante/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-23 23:10:42
Título: Defesa de Lula comemora decisão do STF e pede julgamento justo a todos 
os cidadãos
Descrição: \Os danos causados a Lula são irreparáveis, envolveram uma prisão 
ilegal de 580 dias, e tiveram repercussão relevante inclusive no processo 
democrático do país\, diz nota assinada pelos advogados do petista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/defesa-de-lula-comemora-decisao-do-
stf-e-pede-julgamento-justo-a-todos-os-cidadaos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-23 23:05:25
Título: PGR encaminha pedido a Luiz Fux para que suspeição de Moro vá ao 
plenário do STF
Descrição: A Procuradoria quer, ainda, que a corte julgue recursos que 
questionam a competência da 13ª Vara de Curitiba e o que contesta a validade do 
material apreendido pela Operação Spoofing
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/pgr-encaminha-pedido-a-luiz-fux-para-
que-suspeicao-de-moro-va-ao-plenario-do-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-23 23:01:33
Título: Por uma saúde baseada em ciência, feminismo e política
Descrição: Halana Faria é Ginecologista e mestra pela Faculdade de Saúde 
Pública/USP. No Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde em São Paulo, Halana é 
médica e uma das diretoras. O Coletivo de Saúde Feminista Sexualidade e Saúde é 
uma organização não governamental, que desenvolve desde 1981 um trabalho com 
especial foco na atenção primária em saúde das [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/por-uma-saude-baseada-em-ciencia-
feminismo-e-politica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-23 22:42:38
Título: Jean Wyllys lembra de Manuela D´Avila para conquista da suspeição de 
Moro
Descrição: “Não teríamos as provas disso nem o dia histórico de hoje sem a 
grande heroína Manuela D´Ávila. Foi dela a decisão de sugerir o envio das provas
a The Intercept”, postou o ex-deputado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/jean-wyllys-lembra-de-manuela-davila-
para-conquista-da-suspeicao-de-moro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-23 22:03:52
Título: “Ministra Cármen Lúcia deu um voto histórico e corajoso”, diz Marco 
Aurélio de Carvalho
Descrição: Para o advogado, a ministra confirmou “que houve uma parcialidade 
criminosa do então juiz Sergio Moro na condução dos processos que envolviam o 
ex-presidente Lula”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/a-ministra-carmen-lucia-deu-um-voto-
historico-e-corajoso-diz-marco-aurelio-de-carvalho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-23 20:43:23
Título: Para Casagrande, enquanto “Bolsonaro envergonha o país, o presidente da 
CBF envergonha o futebol”
Descrição: Mandatários da CBF e da Federação Paulista de Futebol defendem a 
manutenção dos campeonatos, apesar do avanço da pandemia do coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/para-casagrande-enquanto-bolsonaro-
envergonha-o-pais-o-presidente-da-cbf-envergonha-o-futebol/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-23 19:04:18
Título: Bolsonaro dá posse a novo ministro da Saúde e arruma cargo para Pazuello
Descrição: Cerimônia de posse do cardiologista Marcelo Queiroga foi no gabinete 
da Presidência, sem a imprensa e fora da agenda oficial
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-da-posse-a-novo-ministro-da-
saude-e-arruma-cargo-para-pazuello/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-23 18:52:01
Título: Em carta ao STF, mais de 30 cineastas pedem reconhecimento da suspeição 
de Moro e anulação dos processos de Lula
Descrição: Nomes do cinema como Anna Muylaert, Maria Augusta Ramos, Petra Costa,
Wagner Mora e Walter Salles estão entre os signatários da carta que aponta 
parcialidade de Moro nos processos da Lava Jato contra o ex-presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-carta-ao-stf-mais-de-30-cineastas-
pedem-reconhecimento-da-suspeicao-de-moro-e-anulacao-dos-processos-de-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-23 15:21:54
Título: João Gordo chama apoiadores de Bolsonaro de cúmplices de genocídio
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Descrição: “Você que tá me escutando agora, seu filho da pxta, se você apoia 
esse desgraçado, esse nazi do carxlho, você também é um filho da pxta. Você 
também é um desgraçado”, disse
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/joao-gordo-chama-apoiadores-de-
bolsonaro-de-cumplices-de-genocidio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-23 15:09:28
Título: Erika Hilton é eleita presidenta da Comissão de Direitos Humanos da 
Câmara Municipal de São Paulo
Descrição: Vereadora foi escolhida por unanimidade e se torna a primeira mulher 
trans a presidir uma comissão do legislativo paulistano
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/erika-hilton-e-eleita-presidenta-da-
comissao-de-direitos-humanos-da-camara-municipal-de-sao-paulo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-23 15:09:04
Título: Dallagnol, Januário e procuradores da Lava Jato viram alvo de 
investigação do STJ
Descrição: Jornal O Globo teve acesso ao inquérito instaurado a pedido do 
presidente do STJ, Humberto Martins, e tenta, em defesa da Lava Jato, 
desconstruir as justificativas que motivaram a ação, baseada em conversas da 
Operação Spoofing e entrevista de Walter Delgatti ao 247
Url :https://revistaforum.com.br/politica/dallagnol-januario-e-procuradores-da-
lava-jato-viram-alvo-de-investigacao-do-stj/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-23 12:58:12
Título: Blog do Rovai: Deu bug no Datafolha ou foi algo pior?
Descrição: Por que um instituto vinculado a um órgão de comunicação investe uma 
boa grana para buscar medir a voz das ruas e depois que um ex-presidente ganha a
possibilidade de ser candidato de novo, esquece, ou de propósito, deixa de fazer
a pergunta chave?
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/deu-bug-no-datafolha-ou-foi-
algo-pior/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-23 12:46:40
Título: Congresso corta 90% de verba do IBGE e Censo 2021 não deve acontecer
Descrição: Governo Bolsonaro atua para desconstruir o levantamento populacional 
e questões referentes sobre as condições sociais e o número de casais 
homossexuais existentes devem ficar de fora, caso o levantamento seja realizado
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/congresso-corta-90-de-verba-do-ibge-e-
censo-2021-nao-deve-acontecer/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-23 10:58:09
Título: Embaixador brasileiro na Espanha ataca El País por editorial “El impacto
Lula”: “Democracia é sólida”
Descrição: O documento assinado pelo diplomata Pompeu Andreucci Neto também 
afirma que o jornal desconhece a realidade brasileira
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/embaixador-brasileiro-na-espanha-
ataca-el-pais-por-editorial-el-impacto-lula-democracia-e-solida/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-23 10:12:53
Título: Médicos relatam atendimento de pacientes com hemorragias e insuficiência
renal após uso de ‘Kit Covid’
Descrição: Em um dos casos, o uso de azitromicina teria levado a cólicas, 
diarreia e fortes dores abdominais
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/medicos-relatam-atendimento-de-
pacientes-com-hemorragias-e-insuficiencia-renal-apos-uso-de-kit-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-03-23 09:28:35
Título: Dallagnol comprou apartamento de luxo em Curitiba por valor abaixo do de
mercado
Descrição: Enquanto o procurador pagou R$ 1,8 milhão no imóvel, outros 
apartamentos do mesmo prédio são vendidos por R$ 2,3 milhões e R$ 3,1 milhões
Url :https://revistaforum.com.br/politica/dallagnol-comprou-apartamento-de-luxo-
em-curitiba-por-valor-abaixo-do-de-mercado/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-03-23 03:00:00
Título: Renda básica é a única saída para o Brasil. Entrevista especial com 
Paola Carvalho
Descrição: Mesmo antes da pandemia, o debate sobre
Url:  http://www.ihu.unisinos.br/607725-renda-basica-e-a-unica-saida-para-o-
brasil-entrevista-especial-com-paola-carvalho
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-24 06:30:27
Título: Um ano após 'gripezinha', Brasil tem 298 mil mortes
Descrição: Faz exatamente um ano que Jair Bolsonaro disse em um pronunciamento 
em cadeia nacional de rádio e TV que a Covid-19 era uma \gripezinha\.\No meu 
caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado com o 
vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, 
acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como disse aquele famoso médico 
daquela famosa televisão\, 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/um-ano-apos-gripezinha-brasil-tem-
298-mil-mortes-24938688
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-24 06:15:54
Título: O que Fux dirá hoje a Bolsonaro
Descrição: Luiz Fux irá hoje para o encontro com Jair Bolsonaro e os presidentes
da Câmara e do Senado com alguns recados para o presidente.Reafirmará decisões 
do Supremo durante a pandemia, cobrará uma ação coordenada e defenderá a ciência
e a vacina.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/o-que-fux-dira-hoje-bolsonaro-
24938674
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-24 06:00:31
Título: Seis réus da Lava Jato vão pedir que STF declare Curitiba incompetente 
para julgá-los
Descrição: Seis réus já preparam junto a suas defesas habeas corpus para Edson 
Fachin pedindo que o ministro reconheça que a 13a Vara Federal de Curitiba 
também era incompetente para julgá-los. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/seis-reus-da-lava-jato-vao-pedir-
que-stf-declare-curitiba-incompetente-para-julga-los-24938620
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-24 06:00:56
Título: Curta debate machismo estrutural com dados históricos e cenas de ficção
Descrição: RIO — Rodado na Barra, no Recreio e na Cidade de Deus, com uma equipe
majoritariamente feminina, o curta “Desconstruindo Maria” traça paralelos entre 
as mudanças do papel da mulher na sociedade e cenas cotidianas de machismo 
estrutural. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/curta-debate-machismo-estrutural-com-
dados-historicos-cenas-de-ficcao-24932815
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-24 08:57:27
Título: Médicos relatam choque com UTIs lotadas de jovens com covid-19: 'Temem 
perder olfato, mas perdem a vida'
Descrição: Sem dados oficiais, profissionais de saúde veem jovens tomando 
lugares antes ocupados por idosos em UTIs : 'muitos chegam à UTI só para morrer'

https://oglobo.globo.com/rio/bairros/curta-debate-machismo-estrutural-com-dados-historicos-cenas-de-ficcao-24932815
https://oglobo.globo.com/rio/bairros/curta-debate-machismo-estrutural-com-dados-historicos-cenas-de-ficcao-24932815
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/seis-reus-da-lava-jato-vao-pedir-que-stf-declare-curitiba-incompetente-para-julga-los-24938620
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/seis-reus-da-lava-jato-vao-pedir-que-stf-declare-curitiba-incompetente-para-julga-los-24938620
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/o-que-fux-dira-hoje-bolsonaro-24938674
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/o-que-fux-dira-hoje-bolsonaro-24938674
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/um-ano-apos-gripezinha-brasil-tem-298-mil-mortes-24938688
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/um-ano-apos-gripezinha-brasil-tem-298-mil-mortes-24938688
http://localhost/607533-o-risco-da-voucherizacao-da-economia-e-a-tributacao-dos-super-ricos-como-via-para-garantir-a-renda-basica-universal-entrevista-especial-com-maria-regina-paiva-duart
http://localhost/607533-o-risco-da-voucherizacao-da-economia-e-a-tributacao-dos-super-ricos-como-via-para-garantir-a-renda-basica-universal-entrevista-especial-com-maria-regina-paiva-duart
https://revistaforum.com.br/politica/dallagnol-comprou-apartamento-de-luxo-em-curitiba-por-valor-abaixo-do-de-mercado/
https://revistaforum.com.br/politica/dallagnol-comprou-apartamento-de-luxo-em-curitiba-por-valor-abaixo-do-de-mercado/


Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56500800
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-23 00:00:00
Título: Empresários não acreditam que novo ministro da Saúde implantará mudanças
efetivas
Descrição: O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, terá que suar para 
conquistar a confiança de banqueiros e empresários que defendem uma mudança 
radical na forma como o governo de Jair Bolsonaro conduz o combate à Covid-
19.Leia mais (03/23/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/03/empresarios-nao-acreditam-que-novo-ministro-
da-saude-implantara-mudancas-efetivas.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-23 00:00:00
Título: Christiane Tricerri dirige peça virtual sobre vítimas de feminicídio no 
México
Descrição: A atriz Christiane Tricerri dirige a peça \Mulheres da Areia\, do 
dramaturgo Humberto Robles, que estreia na quinta (25) em exibição online. O 
espetáculo, que também terá atuação de Tricerri, tem depoimentos de mulheres da 
cidade de Juarez, no México, que tem altos índices de feminicídio. Da 
arrecadação com bilheteria, 30% serão doados para a ONG Apolônias do Bem.?RLeia 
mais (03/23/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/03/christiane-tricerri-dirige-peca-virtual-
sobre-vitimas-de-feminicidio-no-mexico.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-24 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 24 de março 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está de olho nas notícias mais importantes 
desta quarta-feira (24), marcada pela lamentável marca de três mil mortos de 
COVID-19 em 24 horas no Brasil, pela promessa de Bolsonaro de fazer de 2021 \o 
ano da vacinação\ e pela suspeição do ex-juiz Sergio Moro.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021032417193029-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-24-de-marco-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-23 17:05:49
Título: Uso de cloroquina para tratamento da COVID-19 deve ser banido, diz 
Associação Médica Brasileira
Descrição: Associação Médica Brasileira (AMB) afirmou nesta terça-feira (23), 
por meio de boletim, que o uso de cloroquina e outros remédios sem eficácia 
comprovada contra a COVID-19 deve ser banido. 
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021032317189857-uso-de-cloroquina-para-
tratamento-da-covid-19-deve-ser-banida-diz-associacao-medica-brasileira/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-23 17:05:14
Título: Militares no governo? Especialista explica como Bolsonaro usa o Exército
para intimidar opositores
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro quer envolver o Exército nas campanhas de
vacinação no Brasil. Será que é uma boa ideia usar os militares em qualquer 
situação de crise? Especialista ouvido pela Sputnik comentou o assunto, e disse 
estar preocupado com uma ruptura institucional.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021032317189828-militares-no-governo-
especialista-explica-como-bolsonaro-usa-o-exercito-para-intimidar-opositores/
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