
     Boletim de Notícias – Brasil - 16/03/2021
               www.labdadosbrasil.com

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-15 14:56:12
Título: A fome voltou nas favelas brasileiras
Descrição: Data-Favela: 68% das pessoas de 76 favelas brasileiras passaram ao 
menos um dia sem ter dinheiro para comprar comida. A média de refeições caiu 
para menos de duas refeições diárias
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/sindicatopopular/a-fome-voltou-nas-
favelas-brasileiras/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-03-15 23:41:13
Título: Brasil registra duas vezes mais pessoas brancas vacinadas que negras
Descrição: Vacinação começou com mulher negra, mas agora há mais brancos 
vacinados, mortalidade da covid-19 em negros é maior
Url :https://apublica.org/2021/03/brasil-registra-duas-vezes-mais-pessoas-
brancas-vacinadas-que-negras/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-15 14:42:20
Título: Crise e pandemia: Exército gasta R$ 80 mil para comprar bonecos do Rambo
Descrição: Ao todo, serão gastos R$ 730 mil para comprar brindes, materiais para
fotografia e \kit churrasco\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/crise-e-pandemia-exercito-gasta-r-80-
mil-para-comprar-bonecos-do-rambo/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-15 20:25:16
Título: Após nove meses com general, Brasil volta a ter um médico como ministro 
da Saúde
Descrição: Cardiologista Marcelo Queiroga assume o cargo no lugar de Eduardo 
Pazuello, que era ministro desde maio de 2020
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/15/apos-nove-meses-com-general-
brasil-volta-a-ter-um-medico-como-ministro-da-saude

Fonte: Operamundi
Data: 2021-03-15
Título: EUA pressionaram Brasil a recusar vacina da Rússia contra covid-19
Descriçao: O Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS, na sigla em inglês) 
dos Estados Unidos publicou um relatório em que afirma ter pressionado o Brasil 
para que o país não comprasse a vacina russa contra a covid-19, a Sputnik V.
Url : https://operamundi.uol.com.br/coronavirus/68904/eua-pressionaram-brasil-a-
recusar-vacina-da-russia-contra-covid-19

Fonte: Xinhua
Título: OMS revisa vacuna de AstraZeneca contra COVID-19 tras suspensión de su 
uso 
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/16/c_139813138.htm

Fonte: Brasil247
Data: 2021-03-16
Título: Processo clandestino da Lava Jato pode ter grampeado mais advogados
Descrição: Surgem indícios de que advogados da Odebrecht podem ter sido 
interceptados sem autorização judicial
Url : https://www.brasil247.com/regionais/sul/processo-clandestino-da-lava-jato-
pode-ter-grampeado-mais-advogados

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-15 21:37:57
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Título: Bolsonaro disse a Ludhmila que um lockdown iria “foder” seus planos 
eleitorais
Descrição: Conversas entre o presidente e a médica não fluíram bem diante da 
insistência de Bolsonaro na cloroquina e na contrariedade ao isolamento, diz 
portal
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-disse-a-ludhmila-que-um-
lockdown-iria-foder-seus-planos-eleitorais/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-15 19:02:05
Título: Cotada para a Saúde contra a vontade de bolsonaristas, Ludhmila Hajjar 
revela ameaça de morte
Descrição: Em entrevista, a médica criticou a defesa do \tratamento precoce\ 
feita pelo governo Bolsonaro e disse que cloroquina \é coisa do passado\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/cotada-para-a-saude-contra-a-vontade-
de-bolsonaristas-ludhmila-hajjar-revela-ameaca-de-morte/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-16 00:10:45
Título: Jornal Nacional destaca gestão desastrosa de Pazuello no Ministério da 
Saúde
Descrição: O telejornal fez um retrospecto da política negacionista do general, 
seu atraso em negociar vacinas e as investigações que pesam contra ele por mal 
uso do dinheiro público com cloroquina e \tratamento precoce\
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-destaca-gestao-
desastrosa-de-pazuello-no-ministerio-da-saude/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-15 22:08:17
Título: Irmão de Pazuello foi acusado de participar de grupo de extermínio no 
Amazonas
Descrição: Alberto Pazuello foi preso em flagrante, em 1996, sob a acusação de 
estuprar e torturar adolescentes e mantê-las sob cárcere privado, ele também 
responde, 25 anos depois, a um processo por homicídio ocorrido nessa época, em 
Manaus
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/irmao-de-pazuello-foi-acusado-de-
participar-de-grupo-de-exterminio-no-amazonas/

Fonte: Montedo
Data: 2021-03-14
Título: Centrão e militares pediram cabeça de Pazuello para evitar CPI
Descrição: … o Centrão pediu a cabeça do ministro Eduardo Pazuello em troca de 
não abrir a CPI da Covid.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/03/14/centrao-e-militares-pediram-cabeca-
de-pazuello-para-evitar-cpi/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-15 10:49:37
Título: Bolsonaro também foi beneficiado com rachadinhas, diz UOL
Descrição: Uma reportagem do UOL, nesta segunda-feira (15/3), aponta que o 
presidente Jair Bolsonaro também foi beneficiado pelo esquema de rachadinhas na 
Câmara dos Deputados. Segundo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/bolsonaro-tambem-foi-beneficiado-
com-rachadinhas-diz-uol/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-16 00:55:07
Título: JN volta a mostrar mansão de Flávio Bolsonaro e negócios suspeitos com 
rachadinha
Descrição: O telejornal fez uma retrospectiva das transações imobiliárias 
questionadas pelo MP
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jn-volta-a-mostrar-mansao-de-flavio-
bolsonaro-e-negocios-suspeitos-com-rachadinha/
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Fonte: DiarioDoCentroDoMundo
Data: 2021-03-16
Título: Em carta a Lula, Chomsky se diz encantado por STF reconhecer ‘fraude’ na
sentença de Moro
Descrição: O linguista e filósofo norte-americano Noam Chomsky escreveu mensagem
a Lula afirmando que ele e a mulher, Valéria, estão “encantados” com o fato de o
STF, nas palavras deles, ter reconhecido que o julgamento foi “uma fraude 
total”. “Finalmente, há uma esperança real de um fim à tortura que o Brasil tem 
sofrido nos últimos anos”, disse o casal.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/em-carta-a-lula-
chomsky-se-diz-encantado-por-stf-reconhecer-fraude-na-sentenca-de-moro/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-03-15
Título: Lula refundou o imaginário brasileiro
Descrição: 'Foi Lula e fomos todos os deserdados que falamos para o mundo, que 
nele se reconhece, apoia e estima', escreve Milton Rondó
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/lula-refundou-o-imaginario-
brasileiro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-15 12:53:57
Título: Welington Dias concede auxilío de R$ 1 mil aos trabalhadores de bares, 
restaurantes e eventos no Piauí
Descrição: Pacote para minimizar os efeitos econômicos da pandemia inclui ainda 
a renegociação de ICMS e IPVA, postergação do pagamento do Simples Nacional e 
novas linhas de crédito, no valor de R$ 50 milhões, com taxa de juros reduzida 
pela Agência de Fomento do Estado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/welington-dias-concede-auxilio-de-r-1-
mil-aos-trabalhadores-de-bares-restaurantes-e-eventos-no-piaui/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-15 19:31:07
Título: Decisão de Belo Monte de reduzir vazão do rio Xingu ameaça 80% das 
plantas e peixes locais, dizem cientistas
Descrição: Parecer de especialistas encomendado por procuradores recomenda 
suspender autorização à hidrelétrica dada pelo Ibama à revelia de seu corpo 
técnico. Dos 16 projetos de compensação ambiental prometidos por hidrelétrica, 
só três são novos. MPF analisa se entra com alguma medida contra a seca do rio
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-15/decisao-de-belo-monte-de-
reduzir-vazao-do-rio-xingu-ameaca-80-das-plantas-e-peixes-locais-dizem-
cientistas.html

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-03-15 12:00:00
Título: Votação do PL do Veneno e questionamento da Anvisa tornam Congresso novo
foco da batalha pelos agrotóxicos
Descrição: Ruralistas querem ampliar política de liberação de pesticidas 
iniciada pelo governo Bolsonaro. Oposição encontra dificuldade para avançar no 
enfrentamento
Url :https://apublica.org/2021/03/congresso-vira-novo-foc-da-batalha-pelos-
agrotoxicos/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-15 18:14:41
Título: Dossiê aborda “trabalho invisível” de mulheres e meninas ao redor do 
mundo
Descrição: Segundo dados de 2019, mulheres dedicam, em média, 21 horas semanais 
ao trabalho doméstico, pandemia piorou cenário
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/15/dossie-aborda-trabalho-
invisivel-de-mulheres-e-meninas-ao-redor-do-mundo

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-15 17:25:55
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Título: Em hospital de Curitiba, 943 profissionais ainda esperam primeira dose 
da vacina
Descrição: Trabalhadores do Hospital das Clínicas excluídos da vacinação são 
técnicos administrativos, terceirizados e estagiários
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/15/em-hospital-de-curitiba-943-
profissionais-ainda-esperam-primeira-dose-da-vacina

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-15 13:58:26
Título: ONGs denunciam governo Bolsonaro na ONU por ‘devastadora tragédia 
humanitária’
Descrição: Na ONU, Comissão Arns e Conectas denunciam governo Bolsonaro por 
&#8216,devastadora tragédia humanitária&#8217, Em discurso realizado pelas 
entidades nesta segunda (15.03), organizações condenaram rumos da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/ongs-denunciam-governo-bolsonaro-
na-onu-por-devastadora-tragedia-humanitaria/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-15 22:05:09
Título: Assista ao documentário “Submundo”, que expõe a conspiração da Lava Jato
contra Lula
Descrição: O curta estreia nesta segunda às 19h, confira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/assista-ao-documentario-submundo-que-
expoe-a-conspiracao-da-lava-jato-contra-lula/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-15 19:21:01
Título: Felipe Neto é intimado em Lei da Segurança Nacional por postar \
Bolsonaro genocida\
Descrição: Youtuber foi denunciado pelo vereador Carlos Bolsonaro, e disse que 
não se amedronta com esse tipo perseguição
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/15/felipe-neto-e-intimado-em-lei-
da-seguranca-nacional-por-postar-bolsonaro-genocida

Fonte: Brasil247
Data: 2021-03-16
Título: Doria também chama Bolsonaro de genocida e diz que vai levá-lo a 
tribunais internacionais
Descrição: "O que ele está promovendo no Brasil é um genocídio", disse o 
governador de São Paulo
Url : https://www.brasil247.com/regionais/sudeste/doria-tambem-chama-bolsonaro-
de-genocida-e-diz-que-vai-leva-lo-a-tribunais-internacionais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-15 17:21:13
Título: Governo pressionou Youtube para voltar ao ar o Terça Livre, canal de 
Allan dos Santos
Descrição: Conteúdo do blogueiro tinha sido excluído da plataforma em fevereiro 
por divulgar notícias falsas e incitar a violência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/15/governo-pressionou-youtube-para-
voltar-ao-ar-o-terca-livre-canal-de-allan-dos-santos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-15 16:25:15
Título: Dos 1.133 assentamentos no balanço do Incra de 2020, só dois são da 
gestão Bolsonaro
Descrição: Atual governo paralisou a tramitação de 513 processos em andamento e 
abandonou outros 187 autorizados pela Justiça
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/15/dos-1-133-assentamentos-no-
balanco-do-incra-de-2020-so-dois-sao-da-gestao-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-15 15:27:01
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Título: Presidente de associação de docentes é investigada por outdoors contra 
Bolsonaro 
Descrição: PF instaurou inquérito contra a professora pelo crime de injúria, 
protestos foram organizados em setembro de 2020
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/15/presidente-de-associacao-de-
docentes-e-investigada-por-outdoors-contra-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-15 15:26:43
Título: Venezuela, Rússia e China articulam a formação de um novo bloco na ONU 
Descrição: Apoiado por 17 países,  grupo  busca defender a carta de fundação da 
ONU contra o “unilateralismo” dos EUA
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/15/venezuela-russia-e-china-
articulam-a-formacao-de-um-novo-bloco-na-onu
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-15 23:20:31
Título: Efeito Lula: Bolsonaro demite Pazuello, cardiologista Marcelo Queiroga 
assume a Saúde
Descrição: Caiu o general Eduardo Pazuello. Ele foi demitido nesta segunda-feira
(15/3) devido ao Efeito Lula, que há uma semana vem sacudindo a política 
brasileira e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/efeito-lula-bolsonaro-demite-
pazuello-cardiologista-marcelo-queiroga-assume-a-saude/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-15 21:07:40
Título: Ludhmila Hajjar foi alvo do ódio bolsonarista, diz Gleisi Hoffmann
Descrição: A cardiologista Ludhmila Hajjar recebeu manifestações de 
solidariedade após ela revelar à que sofreu ataques e ameaças de morte depois de
ser convidada para assumir 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/ludhmila-hajjar-foi-alvo-do-odio-
bolsonarista-diz-gleisi-hoffmann/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-15 21:05:45
Título: PSOL vai pedir CPI para investigar esquema de corrupção da família 
Bolsonaro
Descrição: A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados vai apresentar um pedido de
CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar o esquema de corrupção da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/psol-vai-pedir-cpi-para-investigar-
esquema-de-corrupcao-da-familia-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-15 19:49:05
Título: Moro articulava medidas favoráveis à “lava jato” com o TRF-4, diz defesa
de Lula
Descrição: ConJur  Mensagens em grupo de procuradores que atuavam na “lava jato”
no Paraná indicam que o ex-juiz Sergio Moro articulou medidas favoráveis à 
operação 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/moro-articulava-medidas-favoraveis-
a-lava-jato-com-o-trf-4-diz-defesa-de-lula/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-15 16:21:29
Título: CUT detalha nesta terça estudo sobre efeitos destrutivos da Lava Jato
Descrição: Nesta terça-feira (16), às 14h, Sérgio Nobre apresentará o estudo, ao
movimento sindical e à mídia, em evento virtual ao vivo nas redes sociais e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/cut-detalha-nesta-terca-estudo-
sobre-efeitos-destrutivos-da-lava-jato/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-15 13:48:02
Título: Ludhmila disse ‘não’ a Bolsonaro
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Descrição: A cardiologista Ludhmila Hajjar disse &#8216,não&#8217, ao convite do
presidente Jair Bolsonaro, que pretendia colocá-la no Ministério da Saúde. O 
general Eduardo Pazuello entrou na 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/ludhmila-vai-dizer-nao-a-bolsonaro-
diz-colunista-da-folha/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-15 00:52:56
Título: Chamado de “psicopata”, Bolsonaro desiste de substituta para Pazuello
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro descobriu um áudio em que cardiologista 
Ludhmila Hajjar teria chamado de psicopata o mandatário. Ela era cotada para o 
Ministério da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/chamado-de-psicopata-bolsonaro-
desiste-de-substituta-para-pazuello/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-16 01:51:50
Título: Novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga defendeu voto em Bolsonaro em 
2018
Descrição: O presidente fez questão de destacar que conhece Queiroga \há anos\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/novo-ministro-da-saude-marcelo-
queiroga-defendeu-voto-em-bolsonaro-em-2018/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-16 01:32:57
Título: Infectologista diz que somente criar novos leitos não é suficiente: “Se 
o indivíduo vai para o hospital, a chance de morrer é elevada”
Descrição: Marcos Caseiro aponta colapso no sistema hospitalar brasileiro, 
afirma que inúmeras pessoas com dificuldades respiratórias por Covid estão sendo
dispensadas por falta de leitos e diz que única solução é \distanciamento social
imediatamente\
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/infectologista-diz-que-somente-
criar-novos-leitos-nao-e-suficiente-se-o-individuo-vai-para-o-hospital-a-chance-
de-morrer-e-elevada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-16 01:29:01
Título: Após governo Bolsonaro reduzir auxílio, PT segue defendendo retorno a 
R$600
Descrição: Benefício ficará entre R$175 e R$375 por apenas quatro meses
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-governo-bolsonaro-reduzir-
auxilio-pt-segue-defendendo-retorno-a-r600/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-15 22:35:27
Título: Exclusivo: Ativista mexicana denuncia  ameaça de morte por milícia 
apoiada por governador
Descrição: Segundo Daniela González López, ela e outros ativistas estão na mira 
de grupos paramilitares por defenderem os direitos de uma comunidade indígena em
Oaxaca: \Tememos pelas nossas vidas\
Url :https://revistaforum.com.br/global/exclusivo-ativista-mexicana-denuncia-
ameaca-de-morte-por-milicia-apoiada-por-governador/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-15 20:56:14
Título: Pazuello foge de responsabilidade sobre falta de oxigênio: “O que o 
Ministério da Saúde tem a ver?”
Descrição: O ministro já admitiu que sabia da possibilidade de um colapso em 
Manaus seis dias antes do ocorrido
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pazuello-foge-de-responsabilidade-
sobre-falta-de-oxigenio-o-que-o-ministerio-da-saude-tem-a-ver/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-15 20:53:48
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Título: Maricá (RJ) é exemplo do Brasil para tratar a Covid-19 em reportagem da 
Al Jazeera
Descrição: \Um colírio para os olhos\, diz reportagem de uma das maiores agência
de notícias do mundo sobre o enfrentamento à pandemia na cidade governada pelo 
PT
Url :https://revistaforum.com.br/midia/marica-rj-e-exemplo-do-brasil-para-
tratar-a-covid-19-em-reportagem-da-al-jazeera/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-15 19:55:58
Título: Ao MPF, presidente do Conselho Nacional de Saúde diz que Pazuello agiu 
com “irresponsabilidade criminosa”
Descrição: Fernando Pigatto prestou depoimento como testemunha no inquérito 
civil que apura improbidade administrativa de Pazuello no combate à pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ao-mpf-presidente-do-conselho-nacional-
de-saude-diz-que-pazuello-agiu-com-irresponsabilidade-criminosa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-15 18:52:13
Título: Senado aprova convocação imediata de Pazuello “ou substituto” para falar
sobre combate à pandemia
Descrição: Convocação vem em meio às notícias de que o general estaria de saída 
do Ministério da Saúde, aos senadores, governadores relataram situação de 
colapso hospitalar
Url :https://revistaforum.com.br/politica/senado-aprova-convocacao-imediata-de-
pazuello-ou-substituto-para-falar-sobre-combate-a-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-15 18:13:04
Título: Juízes que cortejam militares – Por Hugo Cavalcanti Melo Filho
Descrição: O comportamento do presidente do STF e de outros membros da Corte não
poderia atrair senão desrespeito. Afinal, quem muito se abaixa...
Url :https://revistaforum.com.br/debates/juizes-que-cortejam-militares-por-hugo-
cavalcanti-melo-filho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-15 17:41:36
Título: Arthur Lira coloca bispo da Universal para tutelar Bia Kicis na 
presidência da CCJ
Descrição: Deputado Marcos Pereira, vice-presidente da comissão, vai monitorar 
os trabalhos comandados pela deputada bolsonarista
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/arthur-lira-coloca-bispo-da-universal-
para-tutelar-bia-kicis-na-presidencia-da-ccj/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-15 17:00:39
Título: PT oficia Doria sobre risco de morte de Lula após ameaça de bolsonarista
armado
Descrição: O documento enviado ao governo de São Paulo pede para que sejam 
tomadas medidas para que seja garantida a segurança do ex-presidente e de sua 
família
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pt-oficia-doria-sobre-risco-de-morte-
de-lula-apos-ameaca-de-bolsonarista-armado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-15 14:48:34
Título: Desemprego e inflação em alta devem pressionar popularidade de 
Bolsonaro, aponta consultoria
Descrição: \Índice de miséria\ se aproxima de 20 pontos, o nível mais alto desde
setembro de 2016
Url :https://revistaforum.com.br/politica/desemprego-e-inflacao-em-alta-deve-
pressionar-popularidade-de-bolsonaro-aponta-consultoria/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-03-15 14:12:37
Título: No pico da pandemia, Clube Militar realiza “Almoço 31 de Março” para 
comemorar “Revolução Democrática de 1964”
Descrição: De maneira sórdida, viúvas da ditadura querem comemorar o GOLPE DE 64
dançando sobre a pilha de quase 300 mil mortos que se formam diante da inação do
governo do \capitão\ Bolsonaro e da gestão do general Pazuello
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/plinioteodoro/no-pico-da-pandemia-
clube-militar-realiza-almoco-31-de-marco-para-comemorar-revolucao-democratica-
de-1964/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-15 13:27:14
Título: Mourão culpa brasileiros por pandemia: “Nossa população não gosta de 
respeitar regras”
Descrição: O vice-presidente minimizou a inação de Pazuello dizendo que a gestão
do ministro é \muito criticada\ e o colocou numa \situação muito difícil pela 
forma como o país encarou isso aí tudo\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/mourao-culpa-brasileiros-
por-pandemia-nossa-populacao-nao-gosta-de-respeitar-regras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-15 12:29:09
Título: Em atos, apoiadores de Bolsonaro levam fuzil e causam aglomeração em 
volta de carro funerário
Descrição: Mesmo com o país batendo recorde de mortes diárias, bolsonaristas 
foram às ruas desrespeitando as regras sanitárias de combate ao coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/em-atos-apoiadores-de-bolsonaro-levam-
fuzil-e-causam-aglomeracao-em-volta-de-carro-funerario/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-15 10:20:48
Título: Bolsonarista, pastor Valdemiro Santiago ataca Lula por feijão contra a 
Covid-19
Descrição: Em discurso, ex-presidente disse que o papel das igrejas na pandemia 
é ajudar, \não é vender grão de feijão ou fazer culto cheio de pessoas sem 
máscaras\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonarista-pastor-valdemiro-
santiago-ataca-lula-por-feijao-contra-a-covid-19/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-15 04:27:53
Título: Casais ricos do Amapá driblam Lei da Adoção e tiram crianças de famílias
pobres com apoio do judiciário
Descrição: Tem de criança escolhida por foto a bebê levado da mãe dentro do 
tribunal. Em todos os casos, as famílias passaram na frente de quem já estava na
fila para adotar. The post Casais ricos do Amapá driblam Lei da Adoção e tiram 
crianças de famílias pobres com apoio do judiciário appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/15/casais-ricos-driblam-adocao-apoio-
judiciario-amapa/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-16 05:00:52
Título: A chegada de Queiroga e os bastidores da queda de Pazuello
Descrição: Poucas horas após o general Eduardo Pazuello fazer um balanço sobre 
sua gestão de 10 meses à frente do Ministério da Saúde, o presidente Jair 
Bolsonaro anunciou, na segunda-feira, que o médico Marcelo Queiroga, presidente 
da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ocuparia a função. Queiroga é homem de 
confiança de Bolsonaro e assume diante de uma resposta errática à pandemia, com 
um saldo de 280 mil mortes por Covid e críticas tanto às falhas no programa de 
vacinação quanto relacionadas à falta de articulação com estados e municípios 
para discutir o colapso de hospitais e ações de prevenção, como o isolamento 
social. 
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Url :https://oglobo.globo.com/podcast/a-chegada-de-queiroga-os-bastidores-da-
queda-de-pazuello-1-24926674
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-16 06:00:14
Título: Bolsonaro decide se vacinar e entrará na fila
Descrição: Jair Bolsonaro decidiu se vacinar e entrará na fila para receber a 
imunização de acordo com a sua idade — o presidente tem 65 anos e completa 66 no
próximo dia 21.O presidente, portanto, é do grupo de risco por idade e será 
vacinado, segundo disse ontem Eduardo Pazuello, até maio. A XP Investimentos 
previu ontem que o cenário mais provável é junho.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/bolsonaro-decide-se-vacinar-
entrara-na-fila-24926711
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-16 08:54:43
Título: Covid-19: novo mapa global de riscos deve ter Brasil em 'zona vermelha',
dizem cientistas
Descrição: Para pesquisadores britânicos, a Europa, a Oceania e partes da Ásia 
devem retomar turismo e viagens entre esses territórios a partir de julho, 
enquanto países ainda na 'zona vermelha', como Brasil, tendem a ser permanecer 
isolados do restante do mundo por todo o ano.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56360689
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-15 21:15:42
Título: Filme chileno ‘Agente duplo’ é o único representante da América Latina 
na premiação do Oscar 2021
Descrição: A obra de Maite Alberdi sobre um lar de idosos é indicada na 
categoria de melhor documentário de longa-metragem
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2021-03-15/filme-chileno-agente-duplo-e-
o-unico-representante-da-america-latina-na-premiacao-do-oscar-2021.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-15 14:19:31
Título: “Não deixe o samba morrer no Ó do Borogodó”. A luta da casa dos 
sambistas para não fechar as portas 
Descrição: Reduto do samba e do choro na cidade de São Paulo, local histórico da
Vila Madalena depende de uma campanha de arrecadação financeira para evitar ação
de despejo
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2021-03-15/nao-deixe-o-samba-morrer-no-o-
do-borogodo-a-luta-da-casa-dos-sambistas-para-nao-fechar-as-portas.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-15 00:00:00
Título: Joaquim Barbosa diz que general Villas Bôas delirou com suposta 
solidariedade a ele por tuíte
Descrição: O ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Joaquim Barbosa ficou
surpreso com a versão dada pelo general Eduardo Villas Bôas a um rápido encontro
que os dois tiveram na posse de Dias Toffoli na presidência da Corte, em 
setembro de 2018.Leia mais (03/15/2021 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/03/joaquim-barbosa-diz-que-general-villas-boas-
delirou-com-suposta-solidariedade-a-ele-por-tuite.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-15 00:00:00
Título: Artistas como Caetano, Gil, Chico e Wagner Moura enviam carta a Cármen 
Lúcia pedindo julgamento justo de Lula no STF
Descrição: Caetano Veloso e Paula Lavigne assinaram o manifesto em que centenas 
de juristas, artistas e formadores de opinião pedem que o STF (Supremo Tribunal 
Federal) declare a suspeição de Sergio Moro na condução do processo do tríplex, 
garantindo um julgamento justo para Lula.Leia mais (03/15/2021 - 23h15)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/03/artistas-como-caetano-gil-chico-e-wagner-
moura-enviam-carta-a-carmen-lucia-pedindo-julgamento-justo-de-lula-no-stf.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-03-15 00:00:00
Título: Hacker oferta base com dados de 223 milhões de brasileiros atribuída ao 
Poupatempo
Descrição: Quase dois meses após o megavazamento de dados, uma base com o mesmo 
número de CPFs (223 milhões) oferece nome completo, email, endereço, celular, 
sexo e data de nascimento de milhões de brasileiros a um preço de cerca de R$ 95
mil (convertidos de 0,3 bitcoin) em um fórum da internet.Leia mais (03/15/2021 -
19h04)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/mercado/2021/03/hacker-oferta-base-com-dados-de-223-milhoes-brasileiros-
atribuida-ao-poupatempo.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-03-15 00:00:00
Título: Microsoft pode embolsar mais de US$ 150 mi em novos gastos com segurança
digital nos EUA
Descrição: A Microsoft deve embolsar quase um quarto dos fundos de socorro da 
Covid destinados à cibersegurança dos EUA, disseram fontes à Reuters, irritando 
alguns parlamentares que não querem aumentar o financiamento a uma empresa cujo 
software foi recentemente alvo de dois grandes ataques.Leia mais (03/15/2021 - 
10h48)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2021/03/microsoft-pode-embolsar-mais-de-us-150-mi-em-novos-gastos-com-
seguranca-digital-nos-eua.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-03-15 18:09:00
Título: Debatedores pedem que órgãos federais prestem conta sobre perfil racial 
de servidores
Descrição: Tema foi discutido em reunião da comissão de juristas convidados pela
Câmara dos Deputados para revisar a legislação sobre racismo
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/736228-debatedores-pedem-que-orgaos-
federais-prestem-conta-sobre-perfil-racial-de-servidores/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-03-15 17:40:00
Título: Conselho de Ética discute caso da deputada Flordelis nesta terça
Descrição: Processo por quebra de decoro parlamentar foi aberto por 
representação da Mesa Diretora da Câmara
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/736212-conselho-de-etica-discute-caso-
da-deputada-flordelis-nesta-terca/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-16 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 16 de março
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
terça-feira (16), marcada pela troca do ministro da Saúde no Brasil, pelas 
movimentações da Turquia na Síria e ameaça da irmã de Kim Jong-un ao presidente 
dos EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021031617137405-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-16-de-Marco/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-15 22:58:41
Título: Venezuela não aprovará o uso da vacina da AstraZeneca contra COVID-19
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Descrição: A vice-presidente venezuelana, Delcy Rodriguez, declarou nesta 
segunda-feira (15) que a Venezuela não aprovará a vacina da AstraZeneca, 
desenvolvida com a Universidade de Oxford, contra a COVID-19 por conta de 
complicações que têm sido associadas ao medicamento.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021031517136409-venezuela-nao-
aprovara-o-uso-da-vacina-astrazeneca-contra-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-15 18:41:32
Título: Especialista avalia pressão dos EUA sobre o Brasil contra a compra da 
Sputnik V
Descrição: O Ministério da Saúde assinou na sexta-feira (12) passada um contrato
para compra de dez milhões de doses da vacina russa Sputnik V. O imunizante 
ainda não possui aval da Anvisa para uso emergencial.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021031517135159-especialista-avalia-
pressao-dos-eua-sobre-o-brasil-contra-a-compra-da-sputnik-v/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-15 14:08:08
Título: Médica Ludhmila Hajjar rejeita convite para assumir Ministério da Saúde:
'Não aceitei'
Descrição: Sob pressão, Eduardo Pazuello participará de coletiva de imprensa 
nesta segunda-feira (15).
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021031517134503-medica-ludhmila-hajjar-
rejeita-convite-para-assumir-ministerio-da-saude-nao-aceitei/
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