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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-29 12:56:19
Título: Covid: três grandes cidades brasileiras com menores taxas de mortes 
tiveram lockdown
Descrição: Petrolina (PE), Taubaté (SP) e Ribeirão das Neves (MG) ocupam as 
melhores posições do ranking nacional
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/29/covid-tres-grandes-cidades-
brasileiras-com-menores-taxas-de-mortes-tiveram-lockdown

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-29 11:47:13
Título: Maioria atribui a Bolsonaro cenário crítico da pandemia, diz Paraná 
Pesquisas
Descrição: A Paraná Pesquisas informa nesta segunda-feira (29/3) que a maioria 
dos brasileiros atribui ao presidente Jair Bolsonaro o atual cenário crítico da 
pandemia. Mais do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/maioria-atribui-a-bolsonaro-
cenario-critico-da-pandemia-diz-parana-pesquisas/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-03-30
Título: Deltan Dallagnol escondeu documentos da Suíça do Ministério da Justiça 
para prejudicar Lula
Descrição: É o que apontam mensagens de grupos de Telegram que constam de 
petição apresentada pelos advogados do ex-presidente Lula
Url : https://www.brasil247.com/regionais/sul/deltan-dallagnol-escondeu-
documentos-da-suica-do-ministerio-da-justica-para-prejudicar-lula

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-30 00:16:14
Título: Bolsonaro troca seis ministérios para acomodar Centrão e tentar sair das
cordas
Descrição: Mudanças envolvem Justiça, que vai para o delegado da PF Anderson 
Gustavo Torres, ligado ao senador Flávio Bolsonaro, e Secretaria de Governo, que
ficou com deputada Flávia Arruda (PL-DF). Expectativa é que Planalto troque Meio
Ambiente ainda nesta semana
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-29/bolsonaro-troca-seis-
ministerios-e-para-acomodar-centrao-e-tentar-sair-das-cordas.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-30 08:42:55
Título: Comandantes militares colocam cargos à disposição e se negam a 
transformar Forças Armadas em milícia de Bolsonaro
Descrição: Na véspera do dia em que se completa 57 anos do golpe militar, 
comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica se reúnem com Braga Netto, da 
Defesa, para colocar cargos à disposição após demissão de Fernando Azevedo e 
Silva
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/comandantes-militares-
colocam-cargos-a-disposicao-e-se-negam-a-transformar-forcas-armadas-em-milicia-
de-bolsonaro/

Fonte: Montedo
Data: 2021-03-29
Título: Braga Netto se reunirá com comandantes da Forças Armadas. Pujol deve 
deixar o Exército
Descrição: O novo ministro da Defesa, Braga Netto, tem encontro marcado com os 
comandantes das Forças Armadas nesta terça-feira (30/03), às 8h30. Mas, antes 
mesmo dessa conversa formal, o general Edson Leal Pujol, do Exército, foi 
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avisado que deverá deixar cargo. O presidente Jair Bolsonaro está irredutível em
relação a isso.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/03/29/braga-netto-se-reunira-com-
comandantes-da-forcas-armadas-pujol-deve-deixar-o-exercito/

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-03-29 19:29:58
Título: Ministro das Relações Exteriores do Brasil, que criticou a China e 
elogiou Trump, renuncia
Descrição:A renúncia de Ernesto Araújo encerra o capítulo mais calamitoso da 
história da diplomacia do país, dizem os críticos que o ultraconservador 
ministro das Relações Exteriores de Jair Bolsonaro renunciou após uma rebelião 
de diplomatas e legisladores que o acusaram de demolir a reputação internacional
do Brasil e colocar vidas brasileiras em risco ao vandalizar as relações com a 
China e os EUA durante a pandemia do coronavírus. Ernesto Araújo, um diplomata 
de carreira de 53 anos famoso por criticar a China de Xi Jinping e sua devoção a
Donald Trump, pediu demissão na segunda-feira, encerrando o que os críticos 
chamam de capítulo mais calamitoso da história da diplomacia brasileira. 
Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/world/2021/mar/29/brazil-foreign-minister-
ernesto-araujo-resigns

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-29 23:09:20
Título: Troca-troca no governo gera reações: “Não será suficiente”, diz líder da
oposição
Descrição: Bolsonaro trocou seis nomes do alto escalão nesta segunda (29), após 
pressão do centrão e críticas à gestão da pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/29/troca-troca-no-governo-gera-
reacoes-nao-sera-suficiente-diz-lider-da-oposicao

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Mulheres debatem ações sobre igualdade de gênero em um fórum global
Descrição: 29 de marzo de 2021,   14:51México, 29 mar (Prensa Latina) O II Fórum
de Igualdade de Geração, inaugurado hoje no México, discute ações para alcançar 
um efeito irreversível em favor da igualdade de gênero, disse hoje a Diretora 
Executiva da ONU Mulheres, Phunzile Milambo-Ngcuka.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439210&SEO=mujeres-debaten-
en-foro-mundial-acciones-sobre-igualdad-de-genero

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-29 14:32:59
Título: MST celebra virtualmente a 18ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz 
Agroecológico
Descrição: Evento virtual ocorre nesta terça-feira (30), agricultores esperam 
colher 12,4 mil toneladas de arroz na safra 2020/2021
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/29/mst-celebra-virtualmente-a-18-
abertura-oficial-da-colheita-do-arroz-agroecologico

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-03-29 19:08:28
Título: Indígenas Guarani e Kaiowá foram espancados com socos, chutes e 
coronhadas
Descrição: Área do ataque no Mato Grosso do Sul é a mesma onde cacique Nísio 
Gomes foi assassinado em 2011
Url :https://apublica.org/2021/03/indigenas-guarani-e-kaiowa-foram-espancados-
com-socos-chutes-e-coronhadas/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: \Humanidade vive divórcio da vida na Terra\, diz Ailton Krenak
Descrição: Autor de \Ideias para adiar o fim do mundo\, filósofo indígena define
a pandemia como uma reação à exploração do planeta e considera uma \distopia 
total\ a ideia de renunciar à vida na Terra e colonizar Marte.
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Url :https://www.dw.com/pt-br/humanidade-vive-divórcio-da-vida-na-terra-diz-
ailton-krenak/a-57015686?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-03-29 03:00:00
Título: Desmonte dos órgãos de fiscalização leva indígenas a realizarem 
autodemarcação de suas terras para tentar evitar genocídio completo. Entrevista 
especial com Luísa Pontes Molina
Descrição:  
Passaram-se mais de 32 anos desde que a Constituição Federal foi promulgada e 27
anos do prazo limite para a http://www.ihu.unisinos.br/607796-desmonte-dos-
orgaos-de-fiscalizacao-leva-indigenas-a-realizarem-autodemarcacao-de-suas-
terras-para-tentar-evitar-genocidio-completo-entrevista-especial-com-luisa-
pontes-molina

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: A favor da Amazônia, bancos e entidades católicas pressionam Bolsonaro
Descrição: Carta assinada por 93 instituições, também financeiras, ameaça 
retirada de investimentos no Brasil, pede plano concreto contra desmatamento e 
proteção de povos indígenas.
Url :https://www.dw.com/pt-br/a-favor-da-amazônia-bancos-e-entidades-católicas-
pressionam-bolsonaro/a-57040940?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-29 17:15:35
Título: Depois de Pazuello e Araújo, centrão pedirá a cabeça de Ricardo Salles
Descrição: A crença de que a \gripezinha\ estava no fim e que um céu de 
brigadeiro abrigaria uma economia que se encontra em aterrissagem desde o golpe 
de 2016 levou Bolsonaro a começar a ceder cabeças para manter a sua própria
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/plinioteodoro/depois-de-pazuello-e-
araujo-centrao-pedira-a-cabeca-de-ricardo-salles/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-29 16:29:43
Título: Miliciano Adriano da Nóbrega tinha celular exclusivo para contato com 
assessores de Flávio Bolsonaro
Descrição: O método de contato, o chamado ponto-a-ponto e que visa dificultar 
interceptação da polícia, já havia sido identificado pela investigação sobre as 
“rachadinhas” conduzida pelo MP-RJ
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/miliciano-adriano-da-nobrega-tinha-
celular-exclusivo-para-contato-com-assessores-de-flavio-bolsonaro/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-30 02:48:34
Título: STF manteve punição a Deltan Dallagnol por ataque a Renan Calheiros
Descrição: O procurador Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Lava Jato, teve 
punição confirmada na 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por ataques 
contra o senador Renan 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/stf-manteve-punicao-a-deltan-
dallagnol-por-ataque-a-renan-calheiros/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-29 19:38:41
Título: Bolsonaro troca comando de 6 ministérios nesta segunda-feira (29), 
confira mudanças
Descrição: Saída de Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, abriu caminho para 
uma série de alterações no alto escalão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/29/bolsonaro-troca-comando-de-6-
ministerios-nesta-segunda-feira-29-confira-mudancas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-29 17:44:32
Título: Após saída de dois ministros no mesmo dia, secretária de Educação Básica
deixa cargo
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Descrição: José Levi é o terceiro ministro a deixar o cargo, no MEC, Izabel Lima
Pessoa não pertencia à ala ideológica da pasta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/29/apos-saida-de-dois-ministros-no-
mesmo-dia-secretaria-de-educacao-basica-deixa-cargo

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-29 21:21:18
Título: Chineses doam R$1,7 milhão a centrais sindicais brasileiras para ações 
de combate à pandemia
Descrição: \Mais uma vez, a solidariedade dos trabalhadores se sobressai às 
loucuras, ao negacionismo e ao ódio plantados por esse desgoverno genocida e 
incompetente\, afirma o presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB), 
Antonio Neto
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/chineses-doam-r17-milhao-a-centrais-
sindicais-brasileiras-para-acoes-de-combate-a-pandemia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-29 15:02:26
Título: PE: sindicatos fazem ato simbólico para exigir vacinas aos trabalhadores
da educação
Descrição: Mesmo com alta de casos e recorde de mortes no país, novas regras 
permitem volta às aulas presenciais no dia 5 de abril
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/29/pe-sindicatos-fazem-ato-
simbolico-para-exigir-vacinas-aos-trabalhadores-da-educacao
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-29 22:59:11
Título: Amazon sabe que entregadores urinam em garrafas e defecam em sacolas, 
mostram documentos
Descrição: A empresa diz que, caso os funcionários realmente precisassem urinar 
em garrafas, “ninguém trabalharia para nós”. É mentira.The post Amazon sabe que 
entregadores urinam em garrafas e defecam em sacolas, mostram documentos 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/29/amazon-entregadores-urinam-em-garrafas/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-29 00:00:00
Título: Rusga de chefe da Abin com novo ministro da Justiça gera temor na cúpula
da PF
Descrição: Minutos depois de ser confirmada a escolha do delegado Anderson 
Torres para o Ministério da Justiça, os primeiros sinais enviados para a cúpula 
da Polícia Federal foram de que não haverá troca imediata no comando, mantendo, 
por ora, Rolando de Souza.Leia mais (03/29/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/03/rusga-de-chefe-da-abin-com-novo-ministro-da-justica-
gera-temor-na-cupula-da-pf.shtml
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-29 15:39:20
Título: Organizações internacionais enviam carta de apoio ao povo do Haiti a ONU
e OEA
Descrição: No Dia em Solidariedade ao Povo do Haiti, celebrado nesta segunda 
(29), entidades denunciam governo ilegítimo de Moïse
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/29/organizacoes-internacionais-
enviam-carta-de-apoio-ao-povo-do-haiti-a-onu-e-oea
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-29 15:17:36
Título: PL tenta retirar direito à \pausa térmica\ de 95% dos trabalhadores de 
frigoríficos
Descrição: MPT e confederações de trabalhadores alertam para riscos do PL 
2363/2011, que pode ser analisado nesta terça (30)
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/29/pl-tenta-retirar-direito-a-
pausa-termica-de-95-dos-trabalhadores-de-frigorificos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-29 13:22:23
Título: Dor, frustração e luto: profissionais da psicologia relatam rotina na 
linha de frente
Descrição: Além do cuidado com a saúde mental de familiares e pacientes, 
profissionais precisam lidar com a exaustão do trabalho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/29/dor-frustracao-e-luto-
profissionais-da-psicologia-relatam-rotina-na-linha-de-frente
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-29 08:06:57
Título: Márcia Tiburi e Jean Willys falam sobre exílio do \Brasil de Bolsonaro\
Descrição: Cresce o número de figuras públicas que saíram do país após  ataques 
e intimidações da direita
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/29/marcia-tiburi-e-jean-willys-
falam-sobre-ser-exilados-do-brasil-de-bolsonaro
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-30 01:23:03
Título: Governadores dão apoio a Rui Costa após bolsonaristas incitarem 
insurreição de PMs: “Atos ilegais e imorais”
Descrição: \Não vamos abaixar a cabeça\, afirmou o governador da Bahia em vídeo 
divulgado nesta segunda, assista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governadores-dao-apoio-a-rui-costa-
apos-bolsonaristas-incitarem-insurreicao-de-pms-atos-ilegais-e-imorais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-30 00:07:05
Título: Jornal Nacional: Azevedo foi demitido por não obedecer Bolsonaro em 
demitir comandante do Exército
Descrição: O presidente se afastou de Edson Pujol, segundo telejornal, porque o 
comandante do Exército é contra a participação de militares da ativa em cargos 
do governo
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-azevedo-foi-demitido-por-
nao-obedecer-bolsonaro-em-demitir-comandante-do-exercito/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-29 23:45:32
Título: Em meio à possibilidade de debandada da cúpula militar, bolsonaristas 
fecham grupo no Telegram
Descrição: \Neste momento delicado para nosso país, precisamos de total apoio ao
presidente, não críticas e ofensas\, diz uma mensagem de um dos administradores 
do canal, que tem mais de 42 mil membros
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/em-meio-a-possibilidade-de-
debandada-da-cupula-militar-bolsonaristas-fecham-grupo-no-telegram/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-29 23:24:12
Título: Novo chanceler sequer chefiou departamento no Itamaraty e nem liderou 
embaixada no exterior
Descrição: Aos 56 anos, Carlos Alberto Franco França é um diplomata considerado 
pouco expressivo e tem carreira ligada ao cerimonial
Url :https://revistaforum.com.br/politica/novo-chanceler-sequer-chefiou-
departamento-no-itamaraty-e-nem-liderou-embaixada-no-exterior/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-29 22:49:23
Título: Novo ministro da Justiça, Anderson Torres é amigo antigo de Flávio 
Bolsonaro
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Descrição: O escolhido é delegado da Polícia Federal (PF) e estava cedido para 
ser secretário de Segurança do Distrito Federal, passou boa parte da carreira 
atuando em outros órgãos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/novo-ministro-da-justica-anderson-
torres-e-amigo-antigo-de-flavio-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-29 22:32:04
Título: Kotscho diz que Azevedo e Silva caiu por se recusar a decretar Estado de
Sítio no Brasil
Descrição: Demissão do ministro pode gerar a renúncia dos três comandantes das 
Forças Armadas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/kotscho-diz-que-azevedo-e-silva-caiu-
por-se-recusar-a-decretar-estado-de-sitio-no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-29 21:39:39
Título: “O jogo todo é do centrão”, diz Paulo Pimenta sobre mudanças no governo 
Bolsonaro
Descrição: Deputado não vê como garantia de êxito a manobra do presidente: “O 
centrão vende a mãe, mas não entrega. Portanto, se eles perceberem que o barco 
está afundando, eles vão defender o impeachment do Bolsonaro”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/o-jogo-todo-e-do-centrao-diz-paulo-
pimenta-sobre-mudancas-no-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-29 21:01:11
Título: José Levi é demitido da AGU, Mendonça deve voltar à pasta
Descrição: Além de Levi, já está confirmada a saída de Fernando Azevedo e Silva,
da Defesa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/jose-levi-e-demitido-da-agu-mendonca-
deve-voltar-a-pasta/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-29 20:56:51
Título: Ministro da Defesa deixa o cargo, militares estão abandonando governo 
Bolsonaro?
Descrição: Nesta edição do Jornal da Fórum : a demissão do ministro da Defesa, 
Fernando Azevedo e Silva, e do ministro das Relações Exeriores, Ernesto Araújo, 
deputados bolsonaristas incitam motuim na Bahia, vice-presidente Hamilton Mourão
se vacina, entre outras notícias do dia. Convidado: Paulo Pimenta, deputado 
federal (PT-RS). Com Cynara Menezes, Renato Rovai e Dri DelorenzoMOSTRAR [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/ministro-da-defesa-deixa-o-cargo-
militares-estao-abandonando-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-29 20:47:16
Título: Orçamento 2021: a conta vai para os trabalhadores
Descrição: Foram 26,5 bilhões retirados dos recursos para pagar seguro-
desemprego, previdência social, abono salarial, educação, meio ambiente, saúde, 
e para a agricultura familiar.
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/sindicatopopular/orcamento-2021-a-conta-
vai-para-os-trabalhadores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-29 20:44:23
Título: Declaração de general sobre 3ª onda da pandemia teria motivado demissão 
de Azevedo, diz colunista
Descrição: Em entrevista, o general Paulo Sérgio alertou para a possibilidade de
nova onda da pandemia, o que desagradou Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/declaracao-de-general-sobre-3a-onda-
da-pandemia-teria-motivado-demissao-de-azevedo-diz-colunista/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-03-29 20:24:24
Título: Bolsonaro pode tirar André Mendonça do Ministério da Justiça, diz 
colunista
Descrição: O ministro pode reassumir a AGU, um dos alvos da remodelação do 
presidente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-pode-tirar-andre-mendonca-
do-ministerio-da-justica-diz-colunista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-29 20:15:10
Título: Não vem golpe aí, vem centrão….
Descrição: A semana das celebrações do golpe militar de 64 começou quente com, 
entre outras coisas, a queda do ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e
Silva que se deu logo depois da demissão do chanceler Ernesto Araújo. Nas redes 
sociais houve reboliço e até um certo desespero. Será que vem golpe por aí? Será
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/nao-vem-golpe-ai-vem-centrao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-29 18:00:53
Título: Em novos diálogos, procurador sugere prisão de réus com advogados que 
não aceitam delação premiada
Descrição: Mensagem mostra José Robalinho Cavalcanti, ex-presidente da ANPR, 
aconselhando a prisão de Emílio Odebrecht para que o executivo contratasse uma 
defesa que aceitasse delatar
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-novos-dialogos-procurador-sugere-
prisao-de-reus-com-advogados-que-nao-aceitam-delacao-premiada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-29 17:15:35
Título: Depois de Pazuello e Araújo, centrão pedirá a cabeça de Ricardo Salles
Descrição: A crença de que a \gripezinha\ estava no fim e que um céu de 
brigadeiro abrigaria uma economia que se encontra em aterrissagem desde o golpe 
de 2016 levou Bolsonaro a começar a ceder cabeças para manter a sua própria
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/plinioteodoro/depois-de-pazuello-e-
araujo-centrao-pedira-a-cabeca-de-ricardo-salles/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-29 16:42:18
Título: Procuradora que afirmou que Lava Jato “ajudou a eleger Bozo” virou 
crítica ao governo nas redes
Descrição: Jerusa Viecili sugeriu a Dallagnol que a operação se afastasse do 
presidente nas redes para reconquistar a credibilidade da imprensa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/procuradora-que-afirmou-que-lava-jato-
ajudou-a-eleger-bozo-virou-critica-ao-governo-nas-redes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-29 09:16:35
Título: Insanidade de Bolsonaro provoca surto em PM que foi neutralizado por 
colegas na Bahia
Descrição: Festas clandestinas, atos e carreatas em frente a hospitais, 
continência à cloroquina. O reflexo da insanidade de Jair Bolsonaro em seus 
seguidores têm criado um surto psicótico coletivo em uma parcela da população. 
Neste domingo (28), o reflexo da insanidade presidencial causou nova tragédia, 
que pode ganhar proporções ainda maiores com a ajuda de bolsonaristas [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/insanidade-de-bolsonaro-provoca-surto-
em-pm-que-foi-neutralizado-por-colegas-na-bahia/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-29 22:59:11
Título: Amazon sabe que entregadores urinam em garrafas e defecam em sacolas, 
mostram documentos
Descrição: A empresa diz que, caso os funcionários realmente precisassem urinar 
em garrafas, “ninguém trabalharia para nós”. É mentira.The post Amazon sabe que 
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entregadores urinam em garrafas e defecam em sacolas, mostram documentos 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/29/amazon-entregadores-urinam-em-garrafas/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-30 06:00:07
Título: Ministro do STF não vê risco à estabilidade com possível renúncia 
coletiva de chefes militares
Descrição: Marco Aurélio Mello afirmou nesta segunda-feira que não vê riscos à 
estabilidade do país com a ampla reforma ministerial de Jair Bolsonaro, que 
abriu a possibilidade de uma renúncia coletiva no comando das Forças Armadas. \
Não vejo risco. Precisamos aguardar. Está se verificando uma troca no 
ministério. Isso é possível durante um governo\, afirmou o ministro. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/ministro-do-stf-nao-ve-risco-
estabilidade-com-possivel-renuncia-coletiva-de-chefes-militares-24947474
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-29 22:37:30
Título: Itamaraty 'menor' e isolamento do Brasil: o legado de Ernesto Araújo na 
política externa do país
Descrição: Ernesto Araújo pediu demissão nesta segunda após forte pressão do 
Congresso para sua saída, em meio aos atrasos do Brasil na compra de vacinas, 
analistas apontam os efeitos de sua gestão na diplomacia brasileira.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-56570803
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-30 03:22:56
Título: Brasil levará anos para reverter a desmoralização da diplomacia
Descrição: Saída de Ernesto Araújo retirou dos holofotes um integrante do grupo 
bolsonarista mais dedicado à agenda anti-institucional dos aliados fiéis do 
presidente
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-30/brasil-levara-anos-para-
reverter-a-desmoralizacao-da-diplomacia.html
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-03-30 01:12:00
Título: Especialistas sugerem mudanças na reforma tributária para enfrentar 
desigualdade de gênero
Descrição: Em debate da Secretaria da Mulher da Câmara, pesquisadoras 
apresentaram estudo que mostra sistema tributário injusto
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/741030-especialistas-sugerem-mudancas-
na-reforma-tributaria-para-enfrentar-desigualdade-de-genero/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-03-29 19:52:00
Título: Projeto cria benefícios para incentivar a doação de órgãos para 
transplantes
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/737929-projeto-cria-beneficios-para-
incentivar-a-doacao-de-orgaos-para-transplantes/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-30 06:00:19
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 30 de março
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha os destaques desta terça-feira 
(30), marcada pelo novo recorde de mortes no Brasil, pelo apelo brasileiro ao 
uso \racional\ de oxigênio, pela suspensão portuguesa de voos do Brasil, e pela 
pressão dos EUA ao desmatamento ilegal no Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021033017231398-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-30-de-marco/
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