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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-26 21:15:17
Título: Novo recorde da Covid: “gripezinha” de Bolsonaro mata mais 3.650 
brasileiros em 24 horas
Descrição: País caminha a passos largos para atingir a marca macabra de 4 mil 
mortos por dia em decorrência da Covid, dados do Ceará não foram contabilizados
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/novo-recorde-da-covid-gripezinha-
de-bolsonaro-mata-mais-3-650-brasileiros-em-24-horas/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-26 17:07:04
Título: Em 15 dias, taxa de casos de covid-19 em crianças dobra em hospital do 
Paraná
Descrição: Hospital Pequeno Príncipe, referência em pediatria no estado, emitiu 
um comunicado para pedir cuidados redobrados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/26/em-15-dias-taxa-de-casos-de-
covid-19-em-criancas-dobra-em-hospital-do-parana

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: \É o maior genocídio da história do Brasil\, diz Lula a revista alemã
Descrição: Em entrevista à revista alemã \Der Spiegel\, petista ataca 
negacionismo de Bolsonaro e diz que presidente deve desculpas aos brasileiros. 
Ele também pediu que Merkel apoie iniciativa de quebra de patentes de vacinas.
Url :https://www.dw.com/pt-br/é-o-maior-genocídio-da-história-do-brasil-diz-
lula-a-revista-alemã/a-57015572?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-26 18:23:31
Título: Edinho Silva anuncia após lockdown: “hoje Araraquara não registrou 
nenhum óbito”
Descrição: O lockdown, de acordo com o prefeito petista, também provocou a queda
na porcentagem de ocupação dos leitos da cidade
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/edinho-silva-anuncia-apos-lockdown-
hoje-araraquara-nao-registrou-nenhum-obito/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-26 18:21:08
Título: Ministério da Saúde provocou aumento de preços em cilindros de oxigênio 
enquanto priorizou cloroquina
Descrição: Levantamento da agência de dados Fiquem Sabendo divulgado em O Globo 
mostra que ação de Pazuello fez alíquota subir
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/ministerio-da-saude-provocou-
aumento-de-precos-em-cilindros-de-oxigenio-enquanto-priorizou-cloroquina/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-27 06:00:00
Título: Covid-19: Preços de medicamentos para UTI têm alta de até 1.000% durante
a pandemia
Descrição: Com a alta demanda e a escassez de insumos, medicamentos usados no 
tratamento da Covid-19 em UTIs sofreram uma alta nos preços de até cerca de 
650%, em média, a nível nacional durante a pandemia, mas há casos específicos em
que esse aumento superou 1.000% no mercado farmacêutico. 
Url :https://epoca.globo.com/sociedade/covid-19-precos-de-medicamentos-para-uti-
tem-alta-de-ate-1000-durante-pandemia-24935940

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-26 17:10:04
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Título: Pandemia faz reservistas do Clube Militar cancelarem festa para 
comemorar o golpe de 64
Descrição: Decreto da prefeitura do Rio de Janeiro para conter o avanço do 
coronavírus não permite o funcionamento de clubes e restaurantes
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pandemia-faz-reservistas-do-clube-
militar-cancelarem-festa-para-comemorar-o-golpe-de-64/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-26 15:11:44
Título: Leite Condensado: Colégio Militar em SP deve custar mais do que 65 
creches
Descrição: As escolas militares ligadas ao Ministério da Defesa concentram 
alunos de alta renda porque fazem processo seletivo e ainda priorizam vagas para
filhos de militares
Url :https://revistaforum.com.br/politica/leite-condensado-colegio-militar-em-
sp-deve-custar-mais-do-que-65-creches/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-26 12:59:02
Título: Com teto de gastos, somente militares têm aumento salarial previsto no 
Orçamento 2021
Descrição: Todos os outros servidores públicos do país tiveram os salários 
congelados com a aprovação da PEC Emergencial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/26/com-teto-de-gastos-somente-
militares-tem-aumento-salarial-previsto-no-orcamento-2021
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-26 13:38:33
Título: Governo deixa de pagar abono do Pis/Pasep a 23 milhões de trabalhadores 
neste ano
Descrição: Pagamento foi adiado para o segundo semestre de 2022
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/26/governo-deixa-de-pagar-abono-do-
pis-pasep-a-23-milhoes-de-trabalhadores-neste-ano

Fonte: MST
Data: 2021-03-27
Título: Dom José Gomes, o bispo combatente
Descrição: Neste aniversário centenário do Bispo, relembre entrevista para o 
Jornal Sem Terra em que reafirma a necessidade da Igreja se posicionar diante 
dos conflitos agrários no país
Url : https://mst.org.br/2021/03/25/dom-jose-gomes-o-bispo-combatente/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-26 10:48:08
Título: Na mira da PF, sócio devolve carro que Jair Renan ganhou para fazer 
lobby
Descrição: Advogados do personal trainer Allan Lucena afirmam que carro de R$ 90
doado pelo grupo empresarial Gramazini foi devolvido. Filho de Bolsonaro é alvo 
de investigação por atuar como lobista da empresa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/na-mira-da-pf-socio-devolve-
carro-que-jair-renan-ganhou-para-fazer-lobby/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-27 06:00:01
Título: CGU manda Planalto informar visitas de Flávio e advogados
Descrição: A Controladoria-Geral da União mandou o Palácio do Planalto informar 
à coluna os registros de entrada de Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro e dos 
advogados de Flávio no Planalto.A decisão atende a um recurso da coluna por meio
da Lei de Acesso à Informação.Em janeiro, o Gabinete de Segurança Institucional 
havia negado fornecer as informações, usando como justificativa a Lei Geral da 
Proteção de Dados, contrariando decisões anteriores do próprio ministério.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/cgu-manda-planalto-informar-
visitas-de-flavio-advogados-24941610
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-27 01:29:38
Título: Jornal Nacional: o tríplex não era do ex-presidente Lula
Descrição: Antes tarde do que nunca. O Jornal Nacional, da TV Globo, registrou 
nesta sexta-feira (26/3) que o tríplex do Guarujá (SP) nunca pertenceu ao ex-
presidente 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/jornal-nacional-o-triplex-nao-era-
do-ex-presidente-lula/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-03-26 16:18:10
Título: Exclusivo: Denúncias de violação de direitos no sistema prisional 
aumentaram 82% durante a pandemia, segundo Pastoral
Descrição: Levantamento da Pastoral Carcerária mostra que relatos de abusos 
saltaram de 92 para 168 em um ano
Url :https://apublica.org/2021/03/exclusivo-denuncias-de-violacao-de-direitos-
no-sistema-prisional-aumentaram-82-durante-a-pandemia-segundo-pastoral/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-27 01:47:54
Título: Xuxa defende usar presos como cobaias em testes de remédios e vacinas: 
“Serviriam para alguma coisa antes de morrer”
Descrição: Durante live sobre direitos dos animais, apresentadora fez a sugestão
com o argumento de que \já que vai ter que morrer na cadeia, que pelo menos 
sirva para ajudar em alguma coisa\, sendo que não há prisão perpétua no Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/xuxa-defende-usar-presos-como-cobaias-
em-testes-de-remedios-e-vacinas-serviriam-para-alguma-coisa-antes-de-morrer/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-26 15:48:45
Título: Entenda por que apenas 10 países dominam a vacinação contra a covid-19
Descrição: Concentração das fórmulas já desenvolvidas e produção sob regras de 
mercado geraram maior imunização em países ricos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/26/panorama-mundial-entenda-por-
que-vacinacao-se-concentra-nos-10-paises-mais-ricos

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-03-26
Título: Araújo isolou o Brasil e só conta com o apoio de olavistas e da 
extremíssima direita, diz Celso Amorim.
Descrição: Na corda bamba, o chanceler acompanhou Bolsonaro em uma tensa reunião
da cúpula do Mercosul.
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/araujo-isolou-o-brasil-e-so-
conta-com-o-apoio-de-olavistas-e-da-extremissima-direita-diz-celso-amorim/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-27 00:08:01
Título: Ernesto Araújo quer transformar Museu Nacional em espaço para valorizar 
monarquia
Descrição: A UFRJ, que administra o espaço, enxerga a possibilidade como um \
golpe\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ernesto-araujo-quer-transformar-museu-
nacional-em-espaco-para-valorizar-monarquia/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-26 15:32:32
Título: Artigo | A Butanvac e o cinismo de Doria
Descrição: Butanvac é demonstração da importância não apenas da ciência, mas de 
que o Estado não pode cair nas garras do mercado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/26/artigo-a-butanvac-e-o-cinismo-
de-doria
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-26 15:31:14
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Título: Artigo | Inundação no MA evidencia falta de controle social na mineração
Descrição: Falta de transparência e de participação pública são algumas da 
características do modelo de mineração no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/26/artigo-rompimento-de-barragem-
no-ma-evidencia-falta-de-controle-social-na-mineracao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-26 12:06:27
Título: CBF e federação paulista ignoram pior momento da pandemia e mantêm 
futebol no país
Descrição: Campeonato Paulista teve duas partidas realocadas para Volta Redonda 
(RJ), Copa do Brasil segue com calendário previsto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/26/cbf-e-federacao-paulista-
ignoram-pior-momento-da-pandemia-e-mantem-futebol-no-pais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-26 08:43:08
Título: Utilizada contra opositores de Bolsonaro, Lei de Segurança Nacional pode
ser revista
Descrição: Norma da Ditadura é usada pelo governo para perseguir críticos, mas 
tem outra função, que pode ser mantida em reforma
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/26/utilizada-contra-opositores-de-
bolsonaro-lei-de-seguranca-nacional-pode-ser-revista
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-26 14:36:51
Título: Lula diz não ter sentimentos de ‘raiva’ ou ‘vingança’ contra Moro
Descrição: Da agência chinesa Xinhua  O ex-presidente brasileiro, Luiz Inácio 
Lula da Silva (2003-2010), disse nesta quinta-feira que carece de sentimentos de
raiva ou vingança 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/lula-diz-nao-ter-sentimentos-de-
raiva-ou-vinganca-contra-moro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-26 12:56:09
Título: O mundo continua chocado com o avanço da Covid-19 no Brasil
Descrição: Nesta sexta-feira (26/3), a imprensa estrangeira mostra que continua 
bastante chocada com o avanço da pandemia no Brasil. A revista britânica The 
Economist traz reportagem 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/o-mundo-continua-chocado-com-o-
avanco-da-covid-19-no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-27 00:33:17
Título: UFMG desenvolve teste rápido que detecta variantes do coronavírus
Descrição: Tecnologia se assemelha à do teste PCR e possibilita saber quais 
mutações estão em circulação
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/ufmg-desenvolve-teste-rapido-que-
detecta-variantes-do-coronavirus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-26 23:41:54
Título: Após mais de um ano de pandemia, ministro da Saúde torna obrigatório 
usar máscara no prédio da pasta
Descrição: Protocolos contra o contágio da Covid não são seguidos no Ministério 
e ao menos três funcionários morreram em decorrência da doença neste mês
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/apos-mais-de-um-ano-de-pandemia-
ministro-da-saude-torna-obrigatorio-usar-mascara-no-predio-da-pasta/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-26 22:45:03
Título: Ex-ministra, Eleonora Menicucci recebe segunda dose da vacina e diz: 
“Viva o SUS. Fora Bolsonaro”
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Descrição: “Fiquem em casa. Essa não é uma ‘gripezinha’, como disse o genocida 
Bolsonaro, mas, sim, um mal completamente invisível. O coronavírus mata”, 
declarou a socióloga
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/ex-ministra-eleonora-menicucci-
recebe-segunda-dose-da-vacina-e-diz-viva-o-sus-fora-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-26 22:08:15
Título: Ciro entra com notícia-crime contra Bolsonaro no STF após se tornar alvo
da PF: “Não vai nos calar”
Descrição: Político do PDT acusa o presidente de crime de advocacia 
administrativa por ter mandado a PF o investigar após críticas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ciro-entra-com-noticia-crime-contra-
bolsonaro-no-stf-apos-se-tornar-alvo-da-pf-nao-vai-nos-calar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-26 20:41:50
Título: Alemanha doa respiradores e equipamentos hospitalares ao Brasil, 
carregamento chega neste sábado (27)
Descrição: Nesta sexta-feira (26), o ex-presidente Lula deu entrevista à revista
alemã Der Spiegel em que denunciou a política genocida de Bolsonaro e pediu 
apoio da chanceler Angela Merkel à quebra de patentes de vacinas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/alemanha-doa-respiradores-e-
equipamentos-hospitalares-ao-brasil-carregamento-chega-neste-sabado-27/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-26 20:38:45
Título: Lula e Mujica fazem encontro virtual sobre unidade latino-americana
Descrição: \É  sempre bom conversar com você, companheiro\, disse Lula, que 
havia comentado recentemente que estava com saudades do ex-presidente uruguaio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-e-mujica-fazem-encontro-virtual-
sobre-unidade-latino-americana/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-26 20:27:13
Título: Entrou água no projeto neoliberal! – Por Juca Ferreira
Descrição: Não é só de Bolsonaro que precisaremos nos livrar. O povo brasileiro 
vai ter que se mobilizar para livrar o país de todos esses predadores e seus 
projetos que estão nos inviabilizando como nação.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/entrou-agua-no-projeto-neoliberal-por-
juca-ferreira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-26 20:12:13
Título: Desmonte na ciência, tecnologia e educação universitária do país
Descrição: [Retransmissão] O programa Pauta Brasil irá debater as três crises 
conjugadas: na ciência, tecnologia e educação universitária do país. Falta de 
investimentos, deliberadas ações para desmontar políticas públicas que hoje 
poderiam salvar vidas. Com mediação de Jorge Bittar, Edward Madureira, Helena 
Nader e Sidarta Ribeiro são os convidados para analisar a crise tríplice e suas 
Url :https://revistaforum.com.br/videos/desmonte-na-ciencia-tecnologia-e-
educacao-universitaria-do-pais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-26 20:04:18
Título: Flávio Dino anuncia distribuição de gás para 115 mil famílias de baixa 
renda no Maranhão
Descrição: Além disso, o governador divulgou a ampliação do auxílio emergencial 
para mais setores da população do estado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-dino-anuncia-distribuicao-de-
gas-para-115-mil-familias-de-baixa-renda-no-maranhao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-26 19:01:48
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Título: Coreógrafo Rubens Barbot recebe Prêmio Nosso Orgulho 2021 voltado aos 
destaques da cena cultural LGBTQIA+
Descrição: Em 1990, ele criou a Rubens Barbot Teatro de Dança, a primeira 
companhia dedicada à dança afro-contemporânea do Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/coreografo-rubens-barbot-recebe-
premio-nosso-orgulho-2021-voltado-aos-destaques-da-cena-cultural-lgbtqia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-26 15:53:55
Título: Termo “Bolsonaro” vira xingamento nas ruas de Salvador
Descrição: Institutos de pesquisa já apontavam a baixa popularidade do 
presidente na capital baiana, mas não se imaginava tanto
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/termo-bolsonaro-vira-xingamento-
nas-ruas-de-salvador/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-26 15:22:31
Título: PF cumpre mandados contra empresários vacinados contra Covid-19 em 
garagem de ônibus
Descrição: Doses da vacina Pfizer teriam custado R$ 600 por pessoa. Grupo do 
setor de transporte importou o imunizante e não repassou ao SUS
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/pf-cumpre-mandados-contra-
empresarios-vacinados-contra-covid-19-em-garagem-de-onibus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-26 14:04:01
Título: Aos 85 anos, o ex-pugilista Éder Jofre faz tratamento com medicamento à 
base de cannabis
Descrição: O campeão mundial de boxe sofre de encefalopatia traumática crônica, 
que foi diagnosticada em 2013
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/aos-85-anos-o-ex-pugilista-eder-jofre-
faz-tratamento-com-medicamento-a-base-de-cannabis/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-26 12:03:20
Título: Flávio Dino critica ausência de governadores em comitê anticovid: “Mais 
uma agressão desnecessária”
Descrição: Grupo será coordenado por Bolsonaro e terá a participação do 
presidente do Senado, da Câmara, um representante do CNJ e o ministro Luiz Fux
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-dino-critica-ausencia-de-
governadores-em-comite-anticovid-mais-uma-agressao-desnecessaria/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-26 10:52:43
Título: Felipe Neto responde Eduardo Bolsonaro: o dinheiro aqui é todo declarado
Descrição: O filho do presidente, ao tentar debochar do influencer sobre um 
contrato publicitário perdido, tomou uma invertida
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/felipe-neto-responde-eduardo-
bolsonaro-o-dinheiro-aqui-e-todo-declarado/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-26 05:29:40
Título: Prefeito de Teresina não compra remédios, e doentes com covid-19 podem 
morrer sem intubação
Descrição: Dr. Pessoa sabe há semanas que a capital do Piauí sofre com estoque 
zerado de medicamentos cruciais, mas ignora pedido de compra de emergência.The 
post Prefeito de Teresina não compra remédios, e doentes com covid-19 podem 
morrer sem intubação appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/26/prefeito-teresina-remedios-para-
intubacao-covid-19/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-03-26 03:00:00
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Título: Quando o Brasil superará sua grande crise? Entrevista especial com 
Renato Janine Ribeiro, Luiz Carlos Bresser-Pereira e Leda Paulani
Descrição:  
Ao analisar as crises sanitária, econômica e política do Brasil, o filósofo 
http://www.ihu.unisinos.br/607836-quando-o-brasil-superara-sua-grande-crise-
entrevista-especial-com-renato-janine-ribeiro-luiz-carlos-bresser-pereira-e-
leda-paulani
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-27 06:15:42
Título: Rotina na linha de frente: 'É duro ver pessoas pedirem para viver e não 
poder fazer nada'
Descrição: Às 8 horas da segunda-feira 22, a enfermeira líder Samanta dos Santos
Medrado, de 28 anos, assume seu posto na emergência de uma UPA em Salvador. 
Todos os 12 leitos da unidade baiana estão ocupados e pelo menos 11 pessoas 
aguardam sua vez para serem atendidas do lado de fora. Se alguma delas precisar 
de uma vaga de UTI, será difícil conseguir. 
Url :https://epoca.globo.com/sociedade/rotina-na-linha-de-frente-duro-ver-
pessoas-pedirem-para-viver-nao-poder-fazer-nada-24943126
 
Data: 2021-03-27 06:00:00
Título: Pandemia paralela: cuidados com o bem-estar psíquico devem ser levados a
sério
Descrição: RIO — Mais de um ano de pandemia. Diante de tantas incertezas em 
relação ao futuro e do medo constante, os problemas relacionados à saúde mental 
têm causado quase uma pandemia paralela. De acordo com a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), o Brasil é o país que apresenta maior prevalência de depressão na 
América Latina. Mas o mundo inteiro está em estado de alerta. “Agora está claro 
que as necessidades de saúde mental devem ser tratadas como um elemento central 
de nossa resposta e recuperação da pandemia de Covid-19”, afirmou Tedros Adhanom
Ghebreyesus, diretor-geral da OMS.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/pandemia-paralela-cuidados-com-bem-
estar-psiquico-devem-ser-levados-serio-1-24942013
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-27 06:00:56
Título: 'Ninguém sai igual de uma internação por Covid-19', diz psicóloga
Descrição: RIO — \Estamos vivendo um estresse crônico”. O diagnóstico de Helena 
Camarinha, psicóloga do Hospital Badim, na Tijuca, para o drama social que 
atinge a população em geral há um ano vai direto ao ponto. Não há quem escape 
ileso dos efeitos emocionais, em maior ou menor escala, que o distanciamento 
social, as incertezas financeiras e as consequências da Covid-19 trazem para 
quem a contrai. Os que passam por longos períodos de internação são ainda mais 
impactados pelos efeitos nocivos da pandemia. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/ninguem-sai-igual-de-uma-internacao-
por-covid-19-diz-psicologa-24939350
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-27 00:58:44
Título: Corrida de Doria e Bolsonaro pela vacina própria contra a covid-19 tem 
açodamento e omissões 
Descrição: Governador paulista apresentou pela manhã a ButanVac, que será 
produzida com insumos brasileiros, mas anúncio omitiu que a “concepção da 
tecnologia” foi de consórcio internacional. À tarde, ministro Marcos Pontes 
improvisou coletiva para anunciar outro imunizante a ser produzido no Brasil
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-27/corrida-de-doria-e-bolsonaro-
pela-vacina-propria-contra-a-covid-19-tem-acodamento-e-omissoes.html
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-03-26 20:29:00
Título: Confira as propostas aprovadas nesta semana pela Câmara dos Deputados
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/740498-confira-as-propostas-aprovadas-
nesta-semana-pela-camara-dos-deputados/
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-03-26 20:13:00
Título: Frente parlamentar feminista e antirracista defende votação de propostas
prioritárias
Descrição: O chamado “pacotaço pela vida das mulheres” inclui propostas de 
combate à violência política e a ampliação de direitos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/740496-frente-parlamentar-feminista-e-
antirracista-defende-votacao-de-propostas-prioritarias/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-03-26 19:19:00
Título: Secretaria da Mulher debate reforma tributária na segunda-feira
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/740467-secretaria-da-mulher-debate-
reforma-tributaria-na-segunda-feira/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-26 21:00:00
Título: Professor: diferenças com Argentina explicam posição brasileira contra 
consenso no Mercosul
Descrição: Nesta sexta-feira (26), os líderes do Mercosul realizaram uma cúpula 
virtual para celebrar mais um aniversário do bloco, que chega aos seus trinta 
anos com muitos desafios pela frente e uma oposição flagrante entre seus dois 
maiores membros.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2021032617215998-professor-diferencas-
com-argentina-explicam-posicao-brasileira-contra-consenso-no-mercosul/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-26 11:09:33
Título: Brasil se alia a EUA e Israel no Tribunal Penal Internacional, diz 
especialista 
Descrição: Israel fecha o cerco a palestinos após o Tribunal Penal Internacional
(TPI) anunciar abertura de investigação sobre crimes de guerra. Temendo virar 
alvo do tribunal, Brasil se alinha a EUA e Israel, acredita especialista.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2021032617212778-brasil-se-alia-a-eua-e-
israel-no-tribunal-penal-internacional-diz-especialista-/
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