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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Neoliberalismo incapaz de resolver a crise econômica e de saúde
Descrição: 18 de março de 2021, 22h Havana, 18 de março (Prensa Latina) Uma das 
maiores lições da pandemia Covid-19 é a comprovada incapacidade do 
neoliberalismo de enfrentar e resolver a atual crise sanitária, econômica e 
social, afirmaram hoje cubano especialistas.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=436977&SEO=neoliberalismo-
incapaz-de-solucionar-crisis-sanitaria-y-economica

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-03-19 09:00:03
Título: ‘As coisas estão desesperadoras’: as unidades de terapia intensiva Covid
do Brasil estão quase todas no limite
Descrição: O cético presidente do país e seus aliados continuam a minimizar o 
surto de coronavírus que matou mais de 287.000 pessoas. O sistema de saúde 
brasileiro mergulhou na crise mais grave de sua história, com médicos 
sobrecarregados e pacientes morrendo enquanto esperam por leitos de terapia 
intensiva como o país O cético presidente da Covid, Jair Bolsonaro, continuou a 
rejeitar os apelos por um bloqueio que salvaria vidas. À medida que o número 
diário de infecções e mortes disparava esta semana, pesquisadores do principal 
instituto de saúde do Brasil, Fiocruz, disseram que o maior país da América do 
Sul enfrentou uma “catástrofe” sem paralelo. Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/world/2021/mar/19/brazil-coronavirus-intensive-
care-unit-capacity

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 01:28:55
Título: Bolsonaro imita pessoa com falta de ar em live enquanto Brasil vive 
colapso e falta de remédios
Descrição: A encenação, que desrespeita as vítimas da pandemia, foi feita com o 
objetivo de atacar o ex-ministro Henrique Mandetta
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-imita-pessoa-com-falta-de-
ar-em-live-enquanto-brasil-vive-colapso-e-falta-de-remedios/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Hospitais alertam para falta de medicamentos usados em UTIs
Descrição: Em alguns casos, estoques de drogas usadas para intubar pacientes são
de apenas cinco dias. Governo federal alerta, também, para possível falta de 
oxigênio em cidades do interior.
Url :https://www.dw.com/pt-br/hospitais-alertam-para-falta-de-medicamentos-
usados-em-utis/a-56922961?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-18 22:11:38
Título: Notícias ao vivo da Covid: ‘O Brasil se transformou no cemitério do 
mundo’
Descrição: O jornalista Jamil Chade, do UOL, disse que o Brasil se tornou o 
cemitério do mundo ao somar mais mortos nas últimas 24 horas que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/noticias-ao-vivo-da-covid-o-brasil-
se-transformou-no-cemiterio-do-mundo/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-18 09:47:43
Título: Centrais sindicais anunciam \lockdown da classe trabalhadora\ no dia 24 
de março
Descrição: Proposta é cruzar os braços por 24h em defesa da vida, por vacinas, 
auxílio emergencial, empregos e contra privatizações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/18/centrais-sindicais-anunciam-
lockdown-da-classe-trabalhadora-no-dia-24-de-marco
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Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-19 04:31:35
Título: Escutas revelam o espólio milionário do miliciano Adriano da Nóbrega
Descrição: Ex-caveira criou holding criminosa: investia em gado, cavalos de 
raça, construção civil, comércio e tinha bens até em Miami. Uma bolada agora em 
disputa.The post Escutas revelam o espólio milionário do miliciano Adriano da 
Nóbrega appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/19/espolio-milionario-miliciano-adriano-
da-nobrega/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-18 21:39:43
Título: Presidente do Banco do Brasil apresenta pedido de demissão a Jair 
Bolsonaro
Descrição: André Brandão vinha comandando o desmonte da instituição financeira 
pública, por meio de restruturação, corte de funcionários, redução de salário e 
fechamento de agências
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/presidente-do-banco-do-brasil-apresenta-
pedido-de-demissao-a-jair-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-18 21:03:15
Título: Mineração, agronegócio e urbanização são os vilões da qualidade da água 
no Brasil
Descrição: Estudo indica que a simples aplicação das normas e leis já existente 
tem potencial de reverter o cenário atual
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/18/mineracao-agronegocio-e-
urbanizacao-sao-os-viloes-da-qualidade-da-agua-no-brasil

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-03-18
Título: Delegados da PF ameaçam entregar cargos em protesto contra governo... 
Descrição: Agentes falam em desmonte dos serviços públicos e tratamento desigual
quando comparado ao dos militares
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/delegados-da-pf-ameacam-entregar-
cargos-em-protesto-contra-o-governo/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 02:00:05
Título: Justiça Militar enxerga elo entre servidores do GSI com tráfico de 
cocaína em avião da FAB
Descrição: A PF e a FAB realizaram quatro detenções nesta quinta-feira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/justica-militar-enxerga-elo-entre-
servidores-do-gsi-com-trafico-de-cocaina-em-aviao-da-fab/

Fonte: Montedo
Data: 2021-03-18
Título: “Não há lugar para Pazuello no Exército hoje”, dizem integrantes da 
Força
Descrição: A demissão do general Eduardo Pazuello do Ministério da Saúde pelo 
presidente Jair Bolsonaro está causando constrangimento no alto escalão do 
Exército. A visão predominante entre os generais é de que não há espaço para o 
retorno dele à Força. A torcida é para que ele vá direto para a reserva.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/03/18/nao-ha-lugar-para-pazuello-no-
exercito-hoje-dizem-integrantes-da-forca/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-18 14:22:30
Título: Consumo de carne do brasileiro recuou ao patamar de 15 anos atrás, diz 
estudo
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Descrição: “A queda no consumo foi freada pelo auxílio emergencial, mas só isso 
não bastou. No Paraná, por exemplo, o preço da carne bovina subiu 35% no 
varejo\, afirma o analista de mercado Tannus de Queiroz
Url :https://revistaforum.com.br/politica/consumo-de-carne-do-brasileiro-recuou-
ao-patamar-de-15-anos-atras-diz-estudo/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-18 17:52:19
Título: 'Vendi as panelas para comprar pão e pé de galinha': os relatos da fome 
no Brasil às vésperas do novo auxílio emergencial menor
Descrição: A combinação entre desemprego elevado e inflação ascendente trouxe a 
fome de volta às casas de milhões de pessoas, que desde janeiro esperam pela 
extensão do benefício.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56449550

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-18 18:58:19
Título: Xingu: Enquanto 320 doses vão para o lixo, governo negou vacina a 
indígenas na cidade
Descrição: Enfermeiras foram afastadas após imunizarem indígenas fora da lista 
de prioridades, uma delas já foi reintegrada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/18/xingu-enquanto-320-doses-vao-
para-o-lixo-governo-negou-vacina-a-indigenas-na-cidade

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-18 12:39:45
Título: MS: Jagunços de fazendeiros são acusados de torturarem e deixarem 
indígenas surdos
Descrição: Conselho da Aty Guasu afirma que a denúncia foi protocolada no 
Ministério Público Federal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/18/ms-jaguncos-de-fazendeiros-sao-
acusados-de-torturarem-e-deixarem-indigenas-surdos

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-03-18 03:00:00
Título: A situação de fragilização dos povos tradicionais se intensificou com a 
irrupção da pandemia. Entrevista especial com Thais Mantovanelli
Descrição:  
“Estamos vivendo no Brasil uma campanha de desinformação difundida pelo governo 
federal desde o início da http://www.ihu.unisinos.br/607602-a-situacao-de-
fragilizacao-dos-povos-tradicionais-se-intensificou-com-a-irrupcao-da-pandemia-
do-novo-coronavirus-entrevista-especial-com-thais-mantovanelli

Fonte: MST
Data: 2021-03-18
Título: Destruição de políticas públicas agrárias impactam principalmente a vida
das mulheres do campo
Descrição: No atual momento de pandemia e crise social, política e ambiental, as
mulheres lideram iniciativas de manutenção da vida, mas também são extremamente 
impactadas pelas violências e opressões
Url : https://mst.org.br/2021/03/18/destruicao-de-politicas-publicas-agrarias-
impactam-principalmente-a-vida-das-mulheres-do-campo/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-18 16:56:37
Título: Após 16 dias internado com covid, senador Major Olímpio tem morte 
cerebral confirmada
Descrição: Parlamentar estava internado desde 2 de março e foi transferido para 
a UTI em 5 de março
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/18/apos-16-dias-internado-com-
covid-senador-major-olimpio-tem-morte-cerebral-confirmada

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-18 23:49:11
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Título: Apesar de Bolsonaro, general Heleno recebe primeira dose da vacina: “Foi
a minha escolha”
Descrição: Aos 73 anos, o comandante do Gabinete de Segurança Institucional é o 
ministro mais idoso do governo e um dos mais próximos do presidente
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/apesar-de-bolsonaro-general-heleno-
recebe-primeira-dose-da-vacina-foi-a-minha-escolha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-18 23:14:51
Título: Edir Macedo, que disse para fiéis não se preocuparem com o “inofensivo” 
coronavírus, toma vacina em Miami
Descrição: O dono da Igreja Universal, aliado de Jair Bolsonaro, já minimizou a 
pandemia por inúmeras vezes e, quando foi infectado, tomou cloroquina, pastor 
recebeu dose da Janssen
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/edir-macedo-que-disse-para-fieis-nao-se-
preocuparem-com-o-inofensivo-coronavirus-toma-vacina-em-miami/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-18 16:20:14
Título: Como Lula usa sua influência para avançar nas questões relacionadas à 
covid no país
Descrição: Ex-presidente tem dado declarações enfáticas e se reunido com forças 
internacionais para facilitar aquisição de vacinas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/18/lula-se-consolida-como-ator-
influente-no-combate-a-covid-19-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-18 14:46:26
Título: Brasília: militantes do PT são presos por protesto contra Bolsonaro 
Descrição: Grupo foi levado para Delegacia da Polícia Federal, “é o Estado 
autoritário entrando em vigor\, diz deputado petista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/18/brasilia-militantes-do-pt-sao-
presos-por-protesto-contra-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-18 11:52:42
Título: Cientistas reforçam que cuidados com nova cepa são os mesmos do início 
da pandemia
Descrição: Dificuldade de rastreamento da mutação do vírus da covid-19 sugere 
que a variante já tenha se espalhado pelo país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/18/cientistas-reforcam-que-
cuidados-com-nova-cepa-sao-os-mesmos-do-inicio-da-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-18 11:26:10
Título: No Paraná, músico lança canção inspirada em ações solidárias do MST
Descrição: Single fala da importância da terra, da colheita, dos saberes 
tradicionais e da cultura popular
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/18/musico-lanca-cancao-inspirada-
em-acoes-solidarias-do-mst
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-18 10:20:20
Título: Após 115 dias de mobilização, Bolsonaro nomeia reitor na UFS no lugar de
interventora
Descrição: Professor Valter Joviniano de Santana Filho foi empossado nesta 
quinta (18) e substituirá Liliádia Barreto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/18/apos-115-dias-de-mobilizacao-
bolsonaro-recua-e-nomeia-reitor-mais-votado-na-ufs
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-18 07:51:12
Título: Política de morte adotada na pandemia dialoga com velhas propostas de 
Jair Bolsonaro
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Descrição: Pesquisadores explicam como o conceito de necropolítica se articula 
com o discurso e a prática do atual governo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/18/politica-de-morte-adotada-na-
pandemia-dialoga-com-velhas-propostas-de-jair-bolsonaro
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-19 00:14:14
Título: Lula pede ‘questão de ordem’ no julgamento de recurso da PGR na 2ª Turma
do STF
Descrição: 2ª Turma é competente para julgar recursos da PGR sobre incompetência
da Lava Jato, diz defesa de Lula A defesa do ex-presidente Lula pediu ao 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/lula-pede-na-2a-turma-questao-de-
ordem-no-julgamento-de-recurso-da-pgr/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-18 22:53:28
Título: Bolsonaro reclama de artigo de jornalista da Folha, confira a íntegra
Descrição: A jornalista Mariliz Pereira Jorge, na Folha, conseguiu tirar o 
presidente Jair Bolsonaro do sério. Em sua live desta quinta-feira (18/3) disse 
que o artigo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/bolsonaro-reclama-de-artigo-de-
jornalista-da-folha-confira-a-integra/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-18 16:49:01
Título: Flávio Dino denuncia que Eduardo Pazuello continua mandando no 
Ministério da Saúde
Descrição: O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), nesta quinta-feira 
(18/3), denunciou que o presidente Jair Bolsonaro fingiu que trocou o comando no
Ministério da Saúde. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/flavio-dino-denuncia-que-eduardo-
pazuello-continua-mandando-no-ministerio-da-saude/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-18 16:32:18
Título: Justiça suspende pagamentos à empresa que contratou ex-juiz Sergio Moro
Descrição: Deu ruim para o ex-juiz Sergio Moro, pois a empresa que o contratou 
não poderá receber os pagamentos até o pronunciamento do Tribunal de Contas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/justica-suspende-pagamentos-a-
empresa-que-contrato-ex-juiz-sergio-moro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-18 15:19:03
Título: Justiça do Rio suspende investigação contra Felipe Neto por ter chamado 
Bolsonaro de genocida
Descrição: A Justiça do Rio de Janeiro suspendeu nesta quinta-feira (18/3) a 
investigação da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática contra Felipe 
Neto por chamar 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/justica-do-rio-suspende-
investigacao-contra-felipe-neto-por-ter-chamado-bolsonaro-de-genocida/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-18 13:32:26
Título: Mídia financeira tenta impedir a candidatura de Lula em 2022, denuncia 
estudo escocês
Descrição: Alan MacLeod, da Universidade de Glasgow, na Escócia, apresentou esta
semana um estudo denunciando a velha mídia corporativa internacional. Segundo 
ele, que é especialista em 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/midia-financeira-tenta-impedir-a-
candidatura-de-lula-em-2022-denuncia-estudo-escoces/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 08:25:53
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Título: Guedes reclamou com ministros sobre anulação de condenação de Lula: Se 
for eleito é culpa do STF
Descrição: Ministro da Economia, que está perdendo forças na interlocução com 
empresários e sistema financeiro, teria procurado ministros do STF para deixar 
clara sua indignação diante da decisão de Fachin que devolveu direitos políticos
a Lula
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/guedes-reclamou-com-
ministros-sobre-anulacao-de-condenacao-de-lula-se-for-eleito-e-culpa-do-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 02:12:13
Título: Internado desde dezembro, prefeito de Vitória da Conquista (BA) morre de
Covid-19
Descrição: Herzem Gusmão (MDB) sequer chegou a assumir seu segundo mandato como 
prefeito da cidade, já que em janeiro, quando deveria tomar posse, já estava 
internado
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/internado-desde-dezembro-prefeito-de-
vitoria-da-conquista-ba-morre-de-covid-19/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 01:43:50
Título: A polêmica do genocídio – Por Alexandre Santos de Moraes
Descrição: Qual a real dimensão e o significado de “genocídio”? A única coisa 
que não podemos admitir é reduzir o debate a uma questão terminológica.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/a-polemica-do-genocidio-por-alexandre-
santos-de-moraes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 01:42:20
Título: Cala boca já morreu: Felipe Neto lança plataforma gratuita com advogados
para defender perseguidos pelo governo
Descrição: Após ser intimado com base na Lei de Segurança Nacional por chamar 
Bolsonaro de \genocida\ e ver outras pessoas presas por críticas do tipo, 
influenciador cria frente para dar auxílio jurídico gratuito, \Ninguém ficará 
sem defesa\
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/cala-boca-ja-morreu-felipe-neto-lanca-
plataforma-gratuita-com-advogados-para-defender-perseguidos-pelo-governo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 01:10:48
Título: Uma entrevista com o jurista Dalmo Dallari – Por Ana Beatriz Prudente
Descrição: A colunista Ana Beatriz Prudente conversou com uma das mais 
respeitadas figuras do Direito no país, nome importante da democracia 
brasileira.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/uma-entrevista-com-o-jurista-dalmo-
dallari-por-ana-beatriz-prudente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 00:32:09
Título: Bolsonaro ignora totalmente morte de Major Olímpio, seu antigo aliado
Descrição: Presidente chegou até mesmo a falar de remédio de piolho para \
tratar\ a Covid-19 em sua live semanal e não proferiu sequer uma palavra sobre 
seu antigo amigo, vítima da doença
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-ignora-totalmente-morte-de-
major-olimpio-seu-antigo-aliado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 00:21:56
Título: Brasileiras são as maiores vítimas da Covid-19 – Por Alexandre Padilha
Descrição: Mulheres são maioria nas enfermarias. Também são elas que cuidam dos 
doentes em casa, que exercem seu trabalho dividindo o tempo com os cuidados 
domésticos e das crianças. São elas que perdem seus empregos
Url :https://revistaforum.com.br/rede/brasileiras-sao-as-maiores-vitimas-da-
covid-19-por-alexandre-padilha/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-18 23:55:49
Título: Escola particular de SC esconde crianças no banheiro para driblar 
fiscalização de medidas restritivas
Descrição: Instituição estava desrespeitando o decreto da prefeitura de 
Florianópolis que proíbe aulas presenciais para conter o avanço da pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/escola-particular-de-sc-esconde-
criancas-no-banheiro-para-driblar-fiscalizacao-de-medidas-restritivas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-18 23:50:02
Título: Lava Jato do Rio ignora decisão do STF, abre investigação contra Globo e
depois volta atrás
Descrição: Determinação violou decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo 
Tribunal Federal, que suspendeu a ação penal em outubro do ano passado. MPF 
reviu a ordem.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lava-jato-do-rio-ignora-decisao-do-
stf-abre-investigacao-contra-globo-e-depois-volta-atras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-18 23:05:23
Título: Bolsonaro defende “remédio que mata piolho” contra Covid e diz que 
lockdown é “politicamente correto”
Descrição: \Alguns ridicularizam a gente...\, lamentou o presidente, que diz não
se incomodar em ser chamado de \Capitão Cloroquina\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-defende-remedio-que-mata-
piolho-contra-covid-e-diz-que-lockdown-e-politicamente-correto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-18 22:46:41
Título: Usando o nome de Deus em vão – Por Chico Alencar
Descrição: A próspera \coleta\ de certos templos, agora isentos da CSLL e 
anistiados das dívidas desses tributos, é crescente. Há chefes religiosos que 
induzem pessoas humildes a dar até o que não têm.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/usando-o-nome-de-deus-em-vao-por-chico-
alencar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-18 22:34:28
Título: Silas Malafaia manda Bolsonaro convocar Forças Armadas para estabelecer 
“lei e ordem”
Descrição: Enfurecido, pastor diz que não está \pedindo golpe\, mas quer que 
Bolsonaro declare estado de sítio para acabar com as medidas restritivas 
decretadas por governadores
Url :https://revistaforum.com.br/politica/silas-malafaia-manda-bolsonaro-
convocar-forcas-armadas-para-estabelecer-lei-e-ordem/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-18 21:28:45
Título: Pastores genocidas, Igrejas genocidas – Por pastor Zé Barbosa Jr
Descrição: O Evangelho é espírito de VIDA. Não pode haver comunhão entre o 
Evangelho e a política de morte do presidente. Não há comunhão entre Cristo e 
Belial, entre luz e trevas, entre a fé cristã e essa aberração que é o 
bolsonarismo.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/pastores-genocidas-igrejas-genocidas-por-
pastor-ze-barbosa-jr/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-18 20:33:11
Título: Quem é Alexandre Luiz Giordano, que vai assumir vaga de Major Olímpio no
Senado
Descrição: Em 2019, o empresário se envolveu em uma polêmica que quase gerou o 
impeachment do presidente do Paraguai
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/quem-e-alexandre-luiz-giordano-que-
vai-assumir-vaga-de-major-olimpio-no-senado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-18 20:16:40
Título: “Bolsocaro”: dispara o número de brasileiros que associam alta dos 
alimentos a erros de Bolsonaro, diz Pesquisa Fórum
Descrição: O levantamento aponta ainda que vem crescendo, nos últimos meses, a 
percepção da população de que a economia brasileira tende a piorar
Url :https://revistaforum.com.br/pesquisaforum/bolsocaro-dispara-o-numero-de-
brasileiros-que-associam-alta-dos-alimentos-a-erros-de-bolsonaro-diz-pesquisa-
forum/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-18 20:06:45
Título: Gestão da pandemia: Rejeição a Bolsonaro é bem maior do que de 
governadores, diz Pesquisa Fórum
Descrição: Enquanto o presidente, que frequentemente ataca prefeitos e 
governadores, tem 54,2% de avaliação negativa, governadores têm 40,4%
Url :https://revistaforum.com.br/pesquisaforum/gestao-da-pandemia-rejeicao-a-
bolsonaro-e-bem-maior-do-que-de-governadores-diz-pesquisa-forum/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-18 19:52:05
Título: “Entulho autoritário da ditadura”, diz Paulo Teixeira (PT) sobre lei que
baseou prisão de militantes críticos a Bolsonaro
Descrição: Deputado é autor de projeto de lei que visa revogar a Lei de 
Segurança Nacional, mecanismo utilizado pela polícia para prender os militantes 
que chamaram Bolsonaro de genocida
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/entulho-autoritario-da-ditadura-diz-
paulo-teixeira-pt-sobre-lei-que-baseou-prisao-de-militantes-criticos-a-
bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-18 19:17:32
Título: “Por falta de oxigênio, meu filho não está mais aqui”, diz mãe de jovem 
que morreu à espera de leito de UTI em SP
Descrição: Renan Ribeiro Cardoso, de 22 anos, é a primeira vítima fatal de um 
problema que começa a crescer também na capital paulista
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/por-falta-de-oxigenio-meu-filho-
nao-esta-mais-aqui-diz-mae-de-jovem-que-morreu-a-espera-de-leito-de-uti-em-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-18 18:03:05
Título: Colapso: Anvisa é acionada diante da falta de medicamentos para 
intubação, estoques duram 20 dias
Descrição: Sem analgésicos e sedativos, pacientes não conseguem ser intubados e 
podem morrer por falta de oxigênio
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/colapso-anvisa-e-acionada-diante-
da-falta-de-medicamentos-para-intubacao-estoques-duram-20-dias/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-18 18:00:35
Título: Covid-19: PT propõe paralisar atividades para pressionar Bolsonaro a 
“salvar vidas”
Descrição: \Vamos fazer uma obstrução, discutir Covid-19, pressionar o governo e
arrumar solução\, afirma o deputado Arlindo Chinaglia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/covid-19-pt-propoe-paralisar-
atividades-para-pressionar-bolsonaro-a-salvar-vidas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-18 16:47:15
Título: Bolsonaro diz que quem pede mais vacina é imbecil
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Descrição: \Parece que só morre de Covid\, disse Bolsonaro, antes de indagar, 
sem resposta: \O que a gente precisa fazer? (Saber) Quantos são de Covid e 
quantos são de outra enfermidade\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-diz-que-quem-pede-
mais-vacina-e-imbecil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-18 15:17:03
Título: Zé de Abreu acerta viagem com Lula pelo Brasil e diz que ex-presidente 
dará entrevista ao Le Monde
Descrição: A CNN americana exibe nesta quinta entrevista com o líder petista que
será conduzida por Chistiane Amanpour, uma das jornalistas mais premiadas dos 
EUA
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ze-de-abreu-acerta-viagem-com-lula-
pelo-brasil-e-diz-que-ex-presidente-dara-entrevista-ao-le-monde/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-18 14:23:25
Título: Gerson Castellano: Que Petrobras queremos?
Descrição: \A Petrobrás e seus gestores têm a chance de mostrar ao país e ao 
mundo o significado de o que é ser uma empresa cidadã e responsável. De nada 
adianta ir ao pré-sal retirar óleo se na superfície não pode salvar vidas.\
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/sindicatopopular/gerson-castellano-que-
petrobras-queremos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-18 14:16:31
Título: “Coisa de viado”: após insulto homofóbico, governador do Rio Grande do 
Sul vai processar Roberto Jefferson
Descrição: Durante entrevista para uma rádio, o ex-presidente do PTB usou 
expressões de ódio para criticar as medidas de restrição impostas pelo governo 
gaúcho para conter a pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/coisa-de-viado-apos-insulto-
homofobico-governador-do-rio-grande-do-sul-vai-processar-roberto-jefferson/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-18 12:10:03
Título: Milícia virtual bolsonarista ataca Maju Coutinho em nova ação contra o 
isolamento social
Descrição: O deputado Eduardo Bolsonaro afirmou que a jornalista \debochou das 
pessoas que passam fome\, fala da apresentadora foi editada para dar outro 
sentido
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/milicia-virtual-bolsonarista-ataca-
maju-coutinho-em-nova-acao-contra-o-isolamento-social/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-19 05:00:57
Título: 'Sem restrições de mobilidade, podemos chegar a 4 mil mortes diárias', 
estima coordenador da Rede Análise Covid-19
Descrição: RIO — Sem fortes medidas de restrição de mobilidade, o Brasil pode 
chegar a marca de 4 mil óbitos diários pela Covid-19 no fim de abril, estima o 
cientista de dados Isaac Schrarstzhaupt, coordenador da Rede Análise Covid-19. 
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/sem-restricoes-de-
mobilidade-podemos-chegar-4-mil-mortes-diarias-estima-coordenador-da-rede-
analise-covid-19-24930983
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-19 01:48:48
Título: Brasil mergulhado na barbárie
Descrição: Deixar um país inteiro à deriva, não por falta de recursos, mas de 
liderança, é um crime que também recai sobre as autoridades incapazes de 
intervir
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-03-19/brasil-mergulhado-na-
barbarie.html
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-19 00:00:00
Título: Advocacia gratuita contra a escalada da intimidação
Descrição: Tende a ganhar maior dimensão a iniciativa de escritórios de 
advocacia dispostos a defender gratuitamente (pro bono) pessoas investigadas com
base na Lei de Segurança Nacional por criticarem o presidente Jair Bolsonaro. 
Como informa Mônica Bergamo na Folha, 80 advogados procuraram os escritórios que
integram a frente \Cala a Boca Já Morreu\, movimento criado pelo [...]Leia mais 
(03/19/2021 - 02h38)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://blogdofred.blogfo
lha.uol.com.br/?p=49294
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-18 00:00:00
Título: Polícia encontra revólver e espingarda em casa de empresário que ameaçou
atirar em Lula
Descrição: A Polícia Civil de SP apreendeu um revólver calibre 38 e uma 
espingarda calibre 12 do empresário José Sabatini, que divulgou vídeo em que ele
exibe e dispara uma arma de fogo e ameaça dar tiros no ex-presidente Lula. 
Policiais estiveram na casa e no sítio de Sabatini, na cidade de Artur Nogueira,
no interior de SP.Leia mais (03/18/2021 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/03/policia-encontra-revolver-e-espingarda-em-
casa-de-empresario-que-ameacou-atirar-em-lula.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-18 00:00:00
Título: Comandado por Boulos, MTST terá assessora na Bancada Feminista do PSOL 
na Câmara de SP
Descrição: O MTST, liderado por Guilherme Boulos (PSOL), terá uma representante 
na Bancada Feminista do PSOL na C&acirc,mara Municipal de S&atilde,o Paulo.Leia 
mais (03/18/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/03/comandado-por-boulos-mtst-tera-assessora-na-bancada-
feminista-do-psol-na-camara-de-sp.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-03-19 00:41:00
Título: Câmara restringe presença física de deputados e servidores até 2 de 
abril
Descrição: Sessões do Plenário e reuniões das comissões serão virtuais
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/737766-camara-restringe-presenca-fisica-
de-deputados-e-servidores-ate-2-de-abril/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-03-19 00:07:00
Título: Projeto criminaliza eventos clandestinos durante pandemia de Covid-19
Descrição: Dono do imóvel onde o evento ocorrer e a empresa de segurança privada
serão responsabilizados solidariamente
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/737412-projeto-criminaliza-eventos-
clandestinos-durante-pandemia-de-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-19 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 19 de março 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as principais notícias desta 
sexta-feira (19), marcada pelo apoio da maioria dos brasileiros a medidas 
restritivas contra a COVID-19, pelo embate entre Putin e Biden e primeira 
reunião complicada entre China e EUA no Alasca.
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Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021031917159543-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-19-de-marco-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-18 19:59:54
Título: Datafolha: 71% dos brasileiros apoiam fechar comércio para frear a 
COVID-19
Descrição: Uma pesquisa feita pelo instituto Datafolha nesta quinta-feira (18) 
mostrou que 71% dos brasileiros apoiam a restrição de comércios e serviços como 
medida para tentar frear a disseminação da COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021031817157707-datafolha-71-dos-
brasileiros-apoiam-fechar-comercio-para-frear-a-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-18 18:47:55
Título: Bolsonaro minimiza aumento de mortes: 'Em todo local está morrendo 
gente'
Descrição: Nesta quinta-feira (18), o presidente Jair Bolsonaro minimizou os 
frequentes recordes de mortes pela COVID-19 registrados no Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021031817157483-bolsonaro-minimiza-
aumento-de-mortes-em-todo-local-esta-morrendo-gente/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-18 11:11:33
Título: Moscou: não há evidências de 'interferência' da Rússia nos assuntos 
internos dos EUA
Descrição: A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da 
Rússia, Maria Zakharova, declarou nesta quinta-feira (18) que não há evidências 
de \interferência\ da Rússia nos assuntos internos dos EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2021031817154502-moscou-nao-ha-
evidencias-de-interferencia-da-russia-nos-assuntos-internos-dos-eua/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-18 09:19:24
Título: Demonização da Rússia nos EUA se esgotou e atingiu seu limite, diz MRE 
russo após palavras de Biden
Descrição: Os Estados Unidos são os responsáveis pelo impasse nas relações entre
Moscou e Washington, disse Maria Zakharova, representante oficial do Ministério 
das Relações Exteriores da Rússia.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2021031817153855-demonizacao-da-russia-
nos-eua-se-esgotou-e-atingiu-seu-limite-diz-mre-russo-apos-palavras-de-biden/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-18 08:40:21
Título: 'Desejo-lhe saúde': Putin responde às declarações de Biden (VÍDEO)
Descrição: Em resposta às declarações do presidente norte-americano, Joe Biden, 
o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que a Rússia vai desenvolver suas 
relações bilaterais com todos os países do mundo, incluindo os EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/russia/2021031817153633-desejo-lhe-saude-putin-
responde-declaracoes-de-biden-video/
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