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Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-03-19 16:37:42
Título: Na linha de frente contra a Covid-19, mulheres lutam para se apoiar em 
favelas do Brasil
Descrição: Para Cláudia Raphael, vice-presidente da Central Única das Favelas, 
“o lugar de luta já é o lugar diário da mulher favelada. O que você faz quando 
você vê seu filho passando fome?”
Url :https://apublica.org/2021/03/na-linha-de-frente-contra-a-covid-19-mulheres-
lutam-para-se-apoiar-em-favelas-do-brasil/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-19 23:01:29
Título: Notícias ao vivo da Covid: Brasil tem 2.815 mortes nas últimas 24h e 
ultrapassa 290 mil óbitos na pandemia
Descrição: O Brasil se transformou no cemitério do mundo, já se observou por 
aqui. Nesta sexta-feira (19/3), o país teve 2.815 mortes nas últimas 24h e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/noticias-ao-vivo-da-covid-brasil-
tem-2-815-mortes-nas-ultimas-24h-e-ultrapassa-290-mil-obitos-na-pandemia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 19:00:17
Título: Foto de paciente que morreu no chão de hospital por falta de leito 
viraliza e ilustra o colapso vivido pelo Brasil
Descrição: Caso aconteceu em unidade de saúde no Piauí, estado que está com 91% 
de taxa de ocupação de UTI
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/foto-de-paciente-que-morreu-no-
chao-de-hospital-por-falta-de-leito-viraliza-e-ilustra-o-colapso-vivido-pelo-
brasil/

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-03-20 02:55:00
Título: Bolsonaro usa a lei da era da ditadura no Brasil enquanto os 
manifestantes o descrevem como um nazista
Descrição: A lei de segurança nacional que data do regime militar foi usada para
deter ou investigar os críticos do presidente do Brasil. Protestos contra o 
presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, desafiaram a polícia na capital após a 
última rodada de prisões de críticos do líder sob uma lei de segurança nacional 
da época da ditadura. Quatro manifestantes foram detidos em Brasília na quinta-
feira após chamar Bolsonaro de “genocida” por lidar com a pandemia do 
coronavírus e exibir uma charge que retrata o presidente como um nazista. Mas na
sexta-feira, a polícia silenciosamente assistiu a um protesto de uma hora contra
Bolsonaro na capital encenado por cerca de 40 pessoas. Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/world/2021/mar/20/bolsonaro-uses-brazils-
dictatorship-era-law-as-protesters-depict-him-as-a-nazi

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 12:39:48
Título: Lula faz apelo a Macron e líderes mundiais por vacina contra a Covid: “É
a 3º guerra mundial”
Descrição: Declaração foi dada ao jornal francês Le Monde, que destaca 
entrevista do ex-presidente brasileiro na capa: \Lula pronto para lutar com Jair
Bolsonaro\
Url :https://revistaforum.com.br/global/lula-faz-apelo-a-macron-e-lideres-
mundiais-por-vacina-contra-a-covid-e-a-3o-guerra-mundial/

Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-20 04:02:06
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Título: Lobby farmacêutico quer que EUA punam países que buscam vacinas baratas
Descrição: Grandes empresas do ramo tentam controlar a produção da vacina contra
a covid-19, limitando sua disponibilidade em todo o mundo e lucrando bilhões.The
post Lobby farmacêutico quer que EUA punam países que buscam vacinas baratas 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/20/lobby-farmaceutico-eua-vacinas-baratas/

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  

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 20:49:25
Título: Rodrigo Pilha, que exibiu faixa ‘Bolsonaro Genocida’, é transferido para
Papuda, defesa espera HC
Descrição: O militante está no complexo penitenciário desde a manhã desta sexta
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/rodrigo-pilha-que-exibiu-faixa-
bolsonaro-genocida-e-transferido-para-papuda-defesa-espera-hc/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 20:38:54
Título: Avanço da pandemia faz Volkswagen suspender todas as atividades de 
produção no país
Descrição: A medida será colocada em prática a partir do dia 24 de março e 
deverá ter duração, inicialmente, de 12 dias
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/avanco-da-pandemia-faz-volkswagen-
suspender-todas-as-atividades-de-producao-no-pais/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 18:37:33
Título: Surto de Covid-19 paralisa produção em plataformas da Petrobras
Descrição: Sindicato dos petroleiros afirma que o diálogo com a direção da 
empresa é “quase zero”, que os “trabalhadores estão aterrorizados” e que a 
produção já está afetada
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/surto-de-covid-19-paralisa-producao-
em-plataformas-da-petrobras/

Fonte: MST
Data: 2021-03-19
Título: Após intimidações por luta contra agrotóxicos, pesquisadora decide 
deixar o país
Descrição: A professora Larissa Bombardi, colunista da Rádio Brasil Atual e 
pesquisadora do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo (USP), 
publicou uma extensa carta aberta nesta quinta (18). Em tom de desabafo, ela 
relata ataques ao seu trabalho, sobretudo após a publicação de seu atlas 
“Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia”, em 
2019. As intimidações, além de outros motivos pessoais, a fizeram decidir por 
deixar o país.
Url : https://mst.org.br/2021/03/19/apos-intimidacoes-por-luta-contra-
agrotoxicos-pesquisadora-decide-deixar-o-pais/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-19 17:25:46
Título: Três novas cepas identificadas no Brasil são mais potentes e 
transmissíveis
Descrição: Mutações do SARS-CoV-2 foram detectadas em países que controlaram 
pouco a pandemia, Brasil é risco global, alertou OMS
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/19/tres-novas-cepas-identificadas-
no-brasil-sao-mais-potentes-e-transmissiveis
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-20 01:12:14
Título: OAB pede ao STF que Bolsonaro seja obrigado a priorizar compra de 
vacinas
Descrição: Nesta sexta, o MP chegou a pedir que o presidente seja afastado de 
suas funções por conta do colapso na pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/oab-pede-ao-stf-que-bolsonaro-seja-
obrigado-a-priorizar-compra-de-vacinas/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-19 23:36:13
Título: Governadores do Nordeste divulgam nota sobre ação judicial de Bolsonaro 
contra medidas de combate à Covid-19
Descrição: O Consórcio Nordeste divulgou, nesta sexta-feira (19), uma nota 
manifestando solidariedade aos três governadores (Bahia, Rio Grande de Sul e 
Distrito Federal) notificados pela Justiça 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/governadores-do-nordeste-divulgam-
nota-sobre-acao-judicial-de-bolsonaro-contra-medidas-de-combate-a-covid-19/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-19 13:05:33
Título: PR: Funcionário de escola morre de covid-19 após ter pedido de 
afastamento negado
Descrição: Flávio Rodrigues era do grupo de risco e estava trabalhando de forma 
presencial em colégio de Foz do Iguaçu
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/19/pr-funcionario-de-escola-morre-
de-covid-19-apos-ter-pedido-de-afastamento-negado

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-19 23:23:22
Título: URGENTE: Ministério Público pede no TCU afastamento de Bolsonaro
Descrição: Ministério Público pediu ao TCU (Tribunal de Contas da União), nesta 
sexta-feira (19/3), para trocar o presidente Jair Bolsonaro pelo vice Hamilton 
Mourão (PRTB) na 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/urgente-ministerio-publico-pede-no-
tcu-afastamento-de-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 09:35:25
Título: Forças Armadas abriram licitação para compra de R$ 66,5 milhões em filé 
mignon e salmão
Descrição: Quase R$ 48 milhões foram destinados apenas para a compra do filé, o 
que totaliza 1,2 mil toneladas da carne
Url :https://revistaforum.com.br/politica/forcas-armadas-abriram-licitacao-para-
compra-de-r-665-milhoes-em-file-mignon-e-salmao/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-19 11:30:06
Título: Indígenas impedem invasão de grileiros na Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau 
na Amazônia
Descrição: Abandonados pelos órgãos de fiscalização e sob ameaças de morte, 
moradores monitoram sozinhos integridade do território
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/19/indigenas-impedem-invasao-de-
grileiros-na-terra-indigena-uru-eu-wau-wau-na-amazonia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-19 07:49:58
Título: Governo Bolsonaro atua para forjar apoio popular à mineração em terras 
indígenas
Descrição: Com derrotas na Câmara Federal, governo usa aliados para aprovar 
flexibilização de legislações ambientais estaduais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/19/governo-bolsonaro-atua-para-
forjar-apoio-popular-a-mineracao-em-terras-indigenas
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Fonte: Deutsche Welle: DW.com - Português para África
Título: \Ninguém nasce racista, tornamo-nos racistas\, diz ex-jogador Lilian 
Thuram
Descrição: Lilian Thuram, campeão mundial de futebol pela França, sofreu o 
racismo na pele e viu o seu filho Marcus ter que lidar com o mesmo na 
Bundesliga. O antigo defesa acredita que a solução passa pela educação.
Url :https://www.dw.com/pt-002/ninguém-nasce-racista-tornamo-nos-racistas-diz-
ex-jogador-lilian-thuram/a-56929271?maca=por-rss-br-africa-6151-rdf

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-20 01:04:49
Título: Ciro Gomes come cuscuz ao saber que é investigado pela PF por chamar 
Bolsonaro de “ladrão”
Descrição: Não pode chamar Bolsonaro de ladrão nem de genocida. O último a ser 
investigado foi o ex-ministro Ciro Gomes (PDT). A PF abriu inquérito a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/ciro-gomes-come-cuscuz-ao-saber-
que-e-investigado-pela-pf-por-chamar-bolsonaro-de-ladrao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-20 00:32:23
Título: Bolsonaro merece ser chamado de genocida, opina Lula
Descrição: O ex-presidente Lula disse nesta sexta-feira (19/3) que o presidente 
Jair Bolsonaro merece ser chamado de genocida e considerou um ato de provocação 
à liberdade 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/bolsonaro-merece-ser-chamado-de-
genocida-opina-lula/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-20 00:35:47
Título: Governador do RS aciona MP contra Roberto Jefferson por homofobia: 
“Ofendeu a dignidade humana”
Descrição: Aliado ao bolsonarismo, Jefferson chamou Eduardo Leite (PSDB) de \
viado\ e \calcinha cor-de-rosa\ para criticar as medidas de restrição decretadas
pelo governador
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/governador-do-rs-aciona-mp-contra-
roberto-jefferson-por-homofobia-ofendeu-a-dignidade-humana/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 19:46:54
Título: Eduardo Bolsonaro anuncia protocolo de pedido de impeachment contra o 
governador do RS
Descrição: Deputado anunciou live com advogada para falar sobre o pedido após 
seu pai, Jair Bolsonaro, entrar com ação no STF para derrubar medidas de 
restrição decretadas por governadores
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eduardo-bolsonaro-anuncia-protocolo-
de-pedido-de-impeachment-contra-o-governador-do-rs/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-20 00:05:58
Título: Rodrigo Pacheco pede ao Congresso dos EUA permissão para compra de 
estoque de vacinas
Descrição: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enviou nesta sexta-feira 
(19) à vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, um pedido de 
autorização especial para que o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/rodrigo-pacheco-pede-ao-congresso-
dos-eua-permissao-para-compra-de-estoque-de-vacinas/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-19 20:15:59
Título: Bolsonaro ignora a fome e aposta no caos ao propor novo “auxílio 
emergencial” vergonhoso, diz Gleisi Hoffmann
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Descrição: A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), considera
vergonhoso o novo auxílio proposto pelo presidente Jair Bolsonaro. Ela ainda 
anuncia que a luta 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/bolsonaro-ignora-a-fome-e-aposta-
no-caos-ao-propor-novo-auxilio-emergencial-vergonhoso-diz-gleisi-hoffmann/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-19 19:09:27
Título: Datafolha: pessimismo com Bolsonaro na economia subiu de 9% para 65% 
desde a eleição de 2018
Descrição: A Folha tenta explicar o colapso na economia do governo Bolsonaro, 
que ela apoia, apesar das caneladas mútuas trocadas entre ambos. Segundo a 
Folha, que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/folha-diz-que-pessimismo-com-
bolsonaro-na-economia-subiu-de-9-para-65-desde-a-eleicao-de-2018/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-19 10:31:28
Título: Datafolha diz que Capitão Cloroquina perdeu o controle da covid-19
Descrição: Pesquisa Datafolha trouxe números assustadores, que indicam a perda 
de controle da covid-19 pelo Capitão Cloroquina como também é conhecido o 
presidente Jair Bolsonaro nesses 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/datafolha-diz-que-capitao-
cloroquina-perdeu-o-controle-da-covid-19/
 
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: Revista Fórum
Data: 2021-03-20 00:25:02
Título: Natália Bonavides aciona STF contra ministro da Justiça por uso da LSN 
contra opositores
Descrição: Confira a íntegra da notícia-crime apresentada pela deputada do PT
Url :https://revistaforum.com.br/politica/natalia-bonavides-aciona-stf-contra-
ministro-da-justica-por-uso-da-lsn-contra-opositores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 23:02:11
Título: Rita Lee toma vacina contra a Covid e manda recado: “Xô, negacionistas”
Descrição: A atriz Renata Sorrah também recebeu a dose nesta sexta-feira: \Viva 
o SUS\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/rita-lee-toma-vacina-contra-a-covid-e-
manda-recado-xo-negacionistas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 22:51:47
Título: Walter Delgatti, herói sim! – Por Marcelo Uchôa
Descrição: Urge anistiar Delgatti e os denunciados no âmbito da Operação 
Spoofing, porque o seu interesse não foi outro senão ajudar o Brasil, livrando-
lhe da tirania do imperialismo. Nunca foi o de prejudicar a pátria.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/walter-delgatti-heroi-sim-por-marcelo-
uchoa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 22:43:48
Título: Brasil e a desigualdade revelada – Por Solange Massari
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Descrição: A certeza da desigualdade no Brasil é cada dia maior. Não apenas pelo
número de pessoas em situação de desemprego e subemprego, mas sim pelo que os 
dados vêm revelando.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/brasil-e-a-desigualdade-revelada-por-
solange-massari/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 22:38:18
Título: Padre Julio Lancellotti responde ataques de Bia Doria: “Quantos empregos
a senhora oferece?”
Descrição: O vigário episcopal para a população em situação de rua de São Paulo 
foi atacado pela primeira-dama do estado: “Tira um prato de comida para ver como
ele grita”
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/padre-julio-lancellotti-responde-
ataques-de-bia-doria-quantos-empregos-a-senhora-oferece/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 22:31:40
Título: Rodrigo Pacheco rebate Bolsonaro: “Não há mínima razão para se cogitar 
estado de sítio”
Descrição: O presidente do Senado ouviu cobranças pela instalação da CPI da 
Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/politica/rodrigo-pacheco-rebate-bolsonaro-nao-
ha-minima-razao-para-se-cogitar-estado-de-sitio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 21:06:18
Título: Maricá assina contrato com Fundo Soberano Russo para compra de 500 mil 
doses de vacina
Descrição: Prefeito Fabiano Horta (PT) fez o anúncio pelas redes sociais
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/marica-assina-contrato-com-fundo-
soberano-russo-para-compra-de-500-mil-doses-de-vacina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 20:20:32
Título: Bolsonaro e o apartheid digital e educacional – Por Aloizio Mercadante
Descrição: Já é hora de dizer claramente: se não sabe o que fazer, se não tem 
capacidade de gestão e se não possui iniciativas ou alternativas para superarmos
a pior crise sanitária documentada de nossa história, Bolsonaro que renuncie.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/bolsonaro-e-o-apartheid-digital-e-
educacional-por-aloizio-mercadante/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 20:13:06
Título: Para Marcia Tiburi, é preciso mudar a realidade, caso contrário “não 
sobreviveremos como sociedade”
Descrição: Coautora do livro “Um fascista no divã”, a filósofa diz: “É uma pena 
que o autoritarismo tenha vencido. Mas a história é cíclica. Podemos superar o 
que está dado hoje. Vai depender da luta”
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/para-marcia-tiburi-e-preciso-mudar-a-
realidade-caso-contrario-nao-sobreviveremos-como-sociedade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 20:11:04
Título: O público e o privado na Vaza Jato, com Eugênio Aragão, Paulo Teixeira e
Anderson Lopes
Descrição: [Retransmissão] O programa Pauta Brasil debate o público e o privado 
nas mensagens da Vaza-Jato. Com mediação de Paulo Teixeira, Anderson Lopes e 
Eugenio Aragão são os convidados. Anderson Lopes é advogado criminal, mestre em 
Processo Penal pela USP, especialista em Direito Penal Econômico. Eugênio Aragão
é subprocurador-geral da República aposentado, advogado e ex-ministro da [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/o-publico-e-o-privado-na-vaza-jato-com-
eugenio-aragao-paulo-teixeira-e-anderson-lopes/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 19:59:46
Título: Com Covid, Branco, ex-lateral da seleção no tetra, está na UTI em estado
grave
Descrição: De acordo com o boletim médico, o ex-jogador apresentou piora 
clínica, necessitando de ventilação mecânica por aparelhos
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/com-covid-branco-ex-lateral-da-selecao-
no-tetra-esta-na-uti-em-estado-grave/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 19:35:11
Título: Rede Butantã divulga Carta Manifesto exigindo mais leitos no HU já
Descrição: Segundo a entidade, as condições precárias da saúde pública naquela 
região da capital paulista vêm se acentuando.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/rede-butanta-divulga-carta-manifesto-
exigindo-mais-leitos-no-hu-ja/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 18:56:09
Título: Movimento de juventude promove ação na Paulista e exibe faixa: 
“Bolsonaro genocida”, assista vídeos
Descrição: Manifestação é um protesto contra a política governamental, 
integrantes do ato chegaram a ser ameaçados por bolsonarista
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/movimento-de-juventude-promove-acao-na-
paulista-e-exibe-faixa-bolsonaro-genocida-assista-videos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 18:53:05
Título: Usuários ironizam queda do WhatsApp: “Só falta o Bolsonaro”
Descrição: A rede social passou por instabilidades por cerca de meia hora nesta 
sexta-feira
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/usuarios-ironizam-queda-do-
whatsapp-so-falta-o-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 18:00:40
Título: Queiroga diz que vai visitar hospitais e conferir pessoalmente se estão 
morrendo mesmo de Covid-19
Descrição: Além disso, o novo ministro da Saúde coloca em dúvida as informações 
de que as UTIs estão lotadas de pacientes vítimas da pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/queiroga-diz-que-vai-visitar-hospitais-
e-conferir-pessoalmente-se-estao-morrendo-mesmo-de-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 16:52:23
Título: Rui Costa aciona a PGE contra Bolsonaro: “aliado do vírus”
Descrição: Governo Federal acionou a Corte para derrubar decretos dos governos 
do Distrito Federal, Bahia e Rio Grande do Sul que determinam restrição da 
circulação de pessoas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/rui-costa-aciona-a-pge-contra-
bolsonaro-aliado-do-virus/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 16:44:59
Título: Lula articula encontro para reaproximação com evangélicos
Descrição: Coordenador do núcleo evangélico do PT, o pastor Luis Sabanay afirma 
que Lula pediu encontro para retomar o diálogo com a \maioria da massa 
evangélica\ do país
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-articula-encontro-para-
reaproximacao-com-evangelicos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 14:36:06
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Título: “Meu Exército não vai pra rua para cumprir decreto de governador”, diz 
Bolsonaro, pregando “desobediência civil”
Descrição: Bolsonaro incitou apoiadores a desobedecerem medidas de isolamento de
estados e município e ameaçou com \ação dura\, falando em \estado de sítio\, 
caso o STF rejeite a ação que ele moveu contra decretos de restrição na Bahia, 
DF e Rio Grande do Sul
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/meu-exercito-nao-vai-pra-
rua-para-cumprir-decreto-de-governador-diz-bolsonaro-pregando-desobediencia-
civil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 14:31:44
Título: Lei de Segurança Nacional, censura e quase 300 mil mortos, o Brasil de 
Bolsonaro
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia comenta as prisões de militantes 
petistas com base na Lei de Segurança Nacional, o recrudescimento da pandemia, 
enquanto Bolsonaro imita pessoa com falta de ar em live.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/lei-de-seguranca-nacional-censura-e-
quase-300-mil-mortos-o-brasil-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 14:23:04
Título: Daniel Cara: sem regulação, as redes sociais “são danosas à democracia”
Descrição: Professor teve a sua conta no Twitter suspensa de forma arbitrária 
depois de chamar o presidente da República de genocida
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/daniel-cara-sem-regulacao-as-redes-
sociais-sao-danosas-a-democracia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 14:17:59
Título: Bolsonaro veta integralmente proposta de internet grátis a alunos e 
professores da rede básica
Descrição: Recurso contribuiria com aulas remotas na pandemia. Presidente diz 
que medida \dificulta o cumprimento da meta fiscal\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-veta-integralmente-proposta-
de-internet-gratis-a-alunos-e-professores-da-rede-basica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 13:55:58
Título: Artigo que viralizou com adjetivos a Bolsonaro ganha versão nordestina
Descrição: Olímpio Rocha usou as redes para divulgar o seu texto e afirmou que é
\uma obra em aberto, tal qual uma Pietá dos palavrões\, outro internauta criou 
uma versão com os nomes de jornalistas e empresas que apoiaram a eleição do 
presidente
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/artigo-que-viralizou-com-adjetivos-a-
bolsonaro-ganha-versao-nordestina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 12:14:15
Título: Alexandre de Moraes autoriza prisão de hacker que vazou dados de 
autoridades na internet
Descrição: Informações como CPF, nome completo e endereço foram divulgadas em 
fórum online. Responsável buscava comercializar parte dos dados
Url :https://revistaforum.com.br/politica/alexandre-de-moraes-autoriza-prisao-
de-hacker-que-vazou-dados-de-autoridades-na-internet/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 12:08:47
Título: STF libera à defesa de Lula acesso a todos os atos de cooperação 
internacional da Lava Jato
Descrição: A defesa de Lula desconfia que os acordo estariam sendo escondidos 
pela força-tarefa e obteve, junto ao STF, acesso aos documentos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/stf-libera-a-defesa-de-lula-acesso-a-
todos-os-atos-de-cooperacao-internacional-da-lava-jato/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 11:28:07
Título: Felipe Neto sobe o tom com vídeo “Bolsofamília”: “Maior programa de 
transferência de renda para o bolso de uma família”
Descrição: Para ter acesso ao benefício, locutor cita que basta ter o 
sobrenome \Bolsonaro\ ou \rabo preso com o Queiroz\
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/felipe-neto-sobe-o-tom-com-video-
bolsofamilia-maior-programa-de-transferencia-de-renda-para-o-bolso-de-uma-
familia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 11:03:09
Título: Investigações com base na Lei de Segurança Nacional cresceram 285% na 
gestão Bolsonaro
Descrição: O ministro do STF, Gilmar Mendes, deve julgar ação do PTB que 
questiona a inconstitucionalidade da lei por não fazer parte da Constituição de 
88
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/investigacoes-com-base-na-lei-de-
seguranca-nacional-cresceram-285-na-gestao-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 10:48:02
Título: Ditadura: PF intima 25 moradores de Uberlândia por críticas a Bolsonaro
Descrição: Acuado, Bolsonaro usa Lei de Segurança Nacional para perseguir 
críticos. Pessoas intimadas comentaram tuite de jovem preso durante visita do 
presidente à cidade mineira
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/ditadura-pf-intima-25-
moradores-de-uberlandia-por-criticas-a-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-19 10:24:23
Título: Por falta de coveiros, irmãos abrem cova da própria mãe em cemitério de 
Magé (RJ)
Descrição: Prefeitura diz que cemitério havia liberado todos os coveiros juntos 
na hora do almoço e que diretor foi exonerado
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/por-falta-de-coveiros-irmaos-abrem-
cova-da-propria-mae-em-cemiterio-de-mage-rj/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-19 16:54:47
Título: Cúpula do CFM é peça-chave da tragédia que nos levou a 290 mil mortos 
por covid-19
Descrição: Conselho contribuiu para o caos na saúde ao permitir falsos 
tratamentos para covid-19 e proteger médicos negacionistas.The post Cúpula do 
CFM é peça-chave da tragédia que nos levou a 290 mil mortos por covid-19 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/19/cfm-290-mil-mortos-por-covid-19/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-03-19 03:00:01
Título: José é a presença silenciosa daquele que se fez pai do Deus humano. 
Entrevista especial com Leonardo Boff
Descrição:  
“Ele é o santo dos anônimos, dos trabalhadores que falam com as mãos, do 
silêncio operoso e da discrição”. É assim que o teólogo 
http://www.ihu.unisinos.br/605810-jose-e-a-presenca-silenciosa-daquele-que-se-
fez-pai-do-deus-humano-entrevista-especial-com-leonardo-boff
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-20 06:30:36
Título: Comitiva de Israel não assinou documento para 'spray milagroso' 
Descrição: A comitiva de dez pessoas que viajou a Israel no início do mês em 
busca de um spray nasal anti-Covid — aquele que “parece um produto milagroso”, 
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como disse Bolsonaro — não conseguiu sequer assinar uma carta de intenções sobre
o tema.O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações esboçou um documento de 
duas páginas em que previa a participação do Brasil em ensaios clínicos, com 
aval da Anvisa, além de prioridade na aquisição do produto, cuja eficácia ainda 
não foi comprovada.Mas o papel não foi assinado, como reconheceu a assessoria 
internacional do ministério em um comunicado interno.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/comitiva-de-israel-nao-assinou-
documento-para-spray-milagroso-24931396
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-20 06:00:52
Título: Política externa de Biden incomoda ala progressista dos democratas
Descrição: WASHINGTON — No início desta semana, integrantes do governo de Biden 
espalharam, perplexos, elogios de uma fonte inesperada: Jared Kushner, o genro 
de Donald Trump.Em um artigo no Wall Street Journal, Kushner, que também foi 
conselheiro de Trump para questões do Oriente Médio, afirma que o atual 
presidente, Joe Biden, “fez a coisa certa” 
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/politica-externa-de-biden-incomoda-ala-
progressista-dos-democratas-24932699
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-20 06:15:39
Título: Lira reclama de apetite de Flávio por cargos
Descrição: A indicação de Marcelo Queiroga não irritou Arthur Lira só porque não
foi um nome dele o escolhido.O fato de ser um indicado de Flávio Bolsonaro pesou
muito.A outros deputados, Lira se queixou da “gula” de Flávio, que, embora já 
controle todo o Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, quis estender seus 
domínios para todo o país.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/lira-reclama-de-apetite-de-flavio-
por-cargos-24931393
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-19 22:11:58
Título: O que é Estado de Sítio e por que não é possível compará-lo com 
lockdown, como fez Bolsonaro
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro comparou diversas vezes Estado de Sítio 
com medidas de combate à pandemia nos Estados, como o toque de recolher no 
Distrito Federal — juristas explicam que as medidas são coisas completamente 
diferentes.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56464802
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-19 10:34:02
Título: Exclusivo: 80% dos intubados por covid-19 morreram no Brasil em 2020
Descrição: Dados inéditos obtidos pela BBC News Brasil mostram que de 15 de 
fevereiro até o final de dezembro, quase 80% das pessoas com covid-19 que 
precisaram de ventilação mecânica invasiva morreram. Média mundial é de cerca de
50%. O que explica essa mortalidade tão alta?
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56407803
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-19 09:33:51
Título: 'Kit intubação': médicos alertam que escassez de remédios essenciais 
contra covid-19 pode gerar número ‘assustador‘ de óbitos
Descrição: Medicamentos insubstituíveis usados para intubar pacientes graves 
correm o risco de sofrer desabastecimento em todos o país e, na opini]ao de 
alguns, gerar caos semelhante à falta de oxigênio, órgão que reúne secretarias 
municipais de Saúde diz que estoque em seus hospitais dura 15 dias.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56452240
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-20 01:11:39
Título: Bolsonaro sabota auxiliares que tentam costurar pacto contra a covid-19
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Descrição: Ação do presidente no STF que pretende impedir que governadores e 
prefeitos decretem ‘lockdown’ é vista como uma tentativa de ele reforçar seu 
discurso político em contraposição aos governadores. Cresce no Senado 
movimentação pró-CPI da Covid
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-20/bolsonaro-sabota-auxiliares-
que-tentam-costurar-pacto-contra-a-covid-19-com-acao-no-supremo.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-19 12:46:44
Título: Dona Militana, guardiã de histórias e canções de mais de 700 anos
Descrição: Reconhecida como a maior romanceira do Brasil, a cantora, que faleceu
em 2010 e completaria 96 anos nesta sexta-feira, conservou em sua memória parte 
da história do Brasil e da Península Ibérica
Url :https://brasil.elpais.com/cultura/2021-03-19/dona-militana-guardia-de-
historias-e-cancoes-de-mais-de-700-anos.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-19 18:47:07
Título: A vacinação de porta em porta numa comunidade Kalunga
Descrição: A vacinação de porta em porta numa comunidade Kalunga
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021/03/17/album/1615941088_992519.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-19 00:11:18
Título: Negacionistas da pandemia promovem caçada contra jornal no interior de 
São Paulo
Descrição: Após cobrir protestos contra o isolamento social e a favor de 
Bolsonaro, sede e editor da ‘Folha da Região’, de Olímpia, sofrem ataque. Em 
Belo Horizonte, fotógrafo foi agredido
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-19/negacionistas-da-pandemia-
promovem-cacada-contra-jornal-no-interior-de-sao-paulo.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-19 00:00:00
Título: Cinco estados dizem ao Ministério da Saúde que sedativo e bloqueador 
terminarão em poucos dias
Descrição: Em reuni&atilde,o com o Ministério da Saúde na tarde desta sexta-
feira (19), pelo menos cinco representantes de secretarias estaduais afirmaram 
que seus estoques de sedativo e bloqueador neuromuscular terminar&atilde,o em 
poucos dias. Os dois medicamentos s&atilde,o utilizados em UTIs.Leia mais 
(03/19/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/03/cinco-estados-dizem-ao-ministerio-da-saude-que-
sedativo-e-bloqueador-terminarao-em-poucos-dias.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-19 00:00:00
Título: Advogado-Geral da União não assinou pedido de Bolsonaro para derrubar 
toque de recolher nos estados
Descrição: O Advogado-Geral da União, José Levi, não assinou o pedido 
encaminhado ao STF para derrubar o toque de recolher no Rio Grande do Sul, Bahia
e DF. Somente Jair Bolsonaro assinou o documento, o que é incomum. Em todos os 
últimos casos, o nome de Levi também constava.Leia mais (03/19/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/03/advogado-geral-da-uniao-nao-assinou-pedido-de-
bolsonaro-para-derrubar-toque-de-recolher-nos-estados.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-19 00:00:00
Título: Hacker preso pela PF em operação sobre esquema de vazamento de dados é 
funcionário de prefeitura
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Descrição: Um dos presos pela Polícia Federal nesta sexta-feira (19) por 
suspeita de participação no vazamento de dados de mais de 220 milhões de 
brasileiros é funcionário comissionado da Prefeitura de Petrolina (PE).Leia mais
(03/19/2021 - 21h57)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/03/hacker-preso-pela-pf-trabalha-em-prefeitura-
comandada-por-filho-de-lider-de-bolsonaro-no-senado.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-03-19 00:00:00
Título: Prisão de hacker não soluciona megavazamento, dizem analistas
Descrição: Dois meses após a empresa Psafe denunciar o vazamento de dados que 
considera o maior da história, a Polícia Federal prendeu nesta sexta (19) 
suspeitos de envolvimento com o episódio. Mesmo com a resposta de autoridades, o
caso está longe de um desfecho para analistas em cibersegurança. Especialistas 
têm levantado duas principais questões. A primeira é a motivação da prisão do 
hacker de codinome VandaTheGod, uma figura já conhecida por atividades ilegais e
interrogada no caso de ataques ao TSE em 2020. VandaTheGod, que anunciou a venda
de dados até pelo Twitter, é visto apenas como um entre uma série de 
comerciantes da ponta do cibercrime. Eles revendem dados oriundos do 
megavazamento em fóruns indexados ao Google, ou seja, acessíveis a um usuário 
comum.Leia mais (03/19/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/mercado/2021/03/prisao-de-hacker-nao-soluciona-megavazamento-dizem-
analistas.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-03-19 20:55:00
Título: Câmara discute desafios da mulher negra na pandemia
Descrição: Evento terá transmissão ao vivo pela internet
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/737975-camara-discute-desafios-da-
mulher-negra-na-pandemia/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-19 20:21:46
Título: Oxigênio está prestes a esgotar em pelo menos 78 cidades do Brasil
Descrição: Um levantamento da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) divulgado nesta
sexta-feira (19) indica que o oxigênio para pacientes de COVID-19 está prestes a
acabar em pelo menos 78 municípios de 22 estados do Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021031917164847-oxigenio-esta-prestes-a-
esgotar-em-pelo-menos-78-cidades-do-brasil/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-19 20:00:00
Título: 'Faltar oxigênio é a morte, não tem jeito', afirma ex-presidente do 
CREMERJ
Descrição: Em entrevista à Sputnik Brasil, ex-presidente do CREMERJ avalia que a
situação envolvendo insumos e medicamentos para o tratamento da COVID-19 no 
Brasil ainda é administrável, mas alerta que teme pelo pior, caso não haja uma 
redução do contágio.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2021031917165147-faltar-oxigenio-e-a-
morte-nao-tem-jeito-afirma-ex-presidente-do-cremerj/
 
Fonte: Xinhua
Título: China espera que EUA e China encontrem meio termo e respeitem interesses
centrais e principais preocupações
Descrição: A China ainda espera que os Estados Unidos e a China encontrem um 
meio termo e, em particular, os dois lados devem respeitar os interesses 
centrais e as principais preocupações de cada um, disse o conselheiro de Estado 
e ministro das Relações Exteriores chinês, Wang Yi, nesta sexta-feira.
Url :    http://portuguese.xinhuanet.com/2021-03/20/c_139823777.htm  
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