
          Boletim de Noticias – Brasil - 22/03/2021
                            www.labdadosbrasil.com
 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-21 12:39:53
Título: Ato no Dia Internacional Contra Discriminação Racial pede vacina e 
auxílio de R$ 600
Descrição: Organizações celebram data entoando \grito de resistência contra o 
racismo e a política genocida do governo federal\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/21/ato-no-dia-internacional-contra-
discriminacao-racial-pede-vacina-e-auxilio-de-r-600

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Há 100 anos, jogadores negros eram excluídos da Seleção
Descrição: Entre 1921 e 1922, após recomendação do então presidente Epitácio 
Pessoa, apenas atletas brancos representaram o Brasil. Uma Seleção inteiramente 
branca não voltou a se repetir, mas o racismo no futebol permanece.
Url :https://www.dw.com/pt-br/há-100-anos-jogadores-negros-eram-excluídos-da-
seleção/a-56931231?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-21 13:26:05
Título: Segunda onda: aumento da covid acompanha crescimento de operações em 
favelas do RJ
Descrição: Ações das polícias Militar e Civil fluminenses em janeiro deste ano 
superaram os números anteriores à pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/21/segunda-onda-aumento-da-covid-
acompanha-crescimento-de-operacoes-policiais-em-favela

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-20 21:46:55
Título: CNN define Brasil como uma ameaça global e critica atuação de Bolsonaro
Descrição: Reportagem que virou capa da CNN Internacional diz que o país está 
sem liderança no combate à Covid
Url :https://revistaforum.com.br/midia/cnn-define-brasil-como-uma-ameaca-global-
e-critica-atuacao-de-bolsonaro/

Fonte: Brasil247
Data: 2021-03-19
Título: Brian Mier: Partido Democrata abriu caminho de diálogo com Lula por meio
da CNN
Descrição: O jornalista norte-americano explicou à TV 247 que é muito simbólica 
a escolha da emissora estadunidense de escalar Christiane Amanpour, “a 
jornalista mais integrada com as lideranças do Partido Democrata”, para 
entrevistar o ex-presidente.
Url : https://www.brasil247.com/midia/brian-mier-partido-democrata-abriu-
caminho-de-dialogo-com-lula-por-meio-da-cnn

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-21 16:45:46
Título: Integrantes do mercado financeiro e ex-ministros da Fazenda pedem 
lockdown e vacina
Descrição: Carta com 200 assinaturas cita ainda a urgência de auxílio 
emergencial para todos que perderam renda
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/21/integrantes-do-mercado-
financeiro-e-ex-ministros-da-fazenda-pedem-lockdown-e-vacina

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-22 00:08:55
Título: Centrais sindicais convocam trabalhadores para ‘lockdown’ pela vida
Descrição: Entidades articulam paralisação para a próxima quarta-feira

http://www.labdadosbrasil.com/
https://www.brasil247.com/midia/brian-mier-partido-democrata-abriu-caminho-de-dialogo-com-lula-por-meio-da-cnn
https://www.brasil247.com/midia/brian-mier-partido-democrata-abriu-caminho-de-dialogo-com-lula-por-meio-da-cnn
https://revistaforum.com.br/midia/cnn-define-brasil-como-uma-ameaca-global-e-critica-atuacao-de-bolsonaro/
https://revistaforum.com.br/midia/cnn-define-brasil-como-uma-ameaca-global-e-critica-atuacao-de-bolsonaro/
https://www.dw.com/pt-br/h%C3%A1-100-anos-jogadores-negros-eram-exclu%C3%ADdos-da-sele%C3%A7%C3%A3o/a-56931231?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
https://www.dw.com/pt-br/h%C3%A1-100-anos-jogadores-negros-eram-exclu%C3%ADdos-da-sele%C3%A7%C3%A3o/a-56931231?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/21/integrantes-do-mercado-financeiro-e-ex-ministros-da-fazenda-pedem-lockdown-e-vacina
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/21/integrantes-do-mercado-financeiro-e-ex-ministros-da-fazenda-pedem-lockdown-e-vacina
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/21/ato-no-dia-internacional-contra-discriminacao-racial-pede-vacina-e-auxilio-de-r-600
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/21/ato-no-dia-internacional-contra-discriminacao-racial-pede-vacina-e-auxilio-de-r-600
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/21/segunda-onda-aumento-da-covid-acompanha-crescimento-de-operacoes-policiais-em-favela
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/21/segunda-onda-aumento-da-covid-acompanha-crescimento-de-operacoes-policiais-em-favela


Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/centrais-sindicais-convocam-
trabalhadores-para-lockdown-pela-vida/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-21 17:51:20
Título: Por que Bolsonaro não reabre a fábrica de oxigênio hospitalar da Fafen-
PR?
Descrição: A pergunta cuja resposta vale um milhão de dólares é: por que raios o
presidente Jair Bolsonaro não reabre a fábrica de oxigênio hospitalar que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/por-que-bolsonaro-nao-reabre-a-
fabrica-de-oxigenio-hospitalar-da-fafen-pr/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-20 17:06:17
Título: Alerta de falta de oxigênio em SP e no DF amplia mapa do colapso 
nacional
Descrição: Pelo menos 76 municípios de 15 estados estão com o estoque do produto
prestes a acabar, diz Frente Nacional de Prefeitos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/20/alerta-de-falta-de-oxigenio-em-
sp-e-no-df-amplia-mapa-do-colapso-nacional

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-20 21:46:55
Título: CNN define Brasil como uma ameaça global e critica atuação de Bolsonaro
Descrição: Reportagem que virou capa da CNN Internacional diz que o país está 
sem liderança no combate à Covid
Url :https://revistaforum.com.br/midia/cnn-define-brasil-como-uma-ameaca-global-
e-critica-atuacao-de-bolsonaro/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-03-21
Título: O crime é divino: a parceria entre tráfico, milícias e igrejas 
pentecostais na periferia do Rio.
Descrição: Líderes religiosos fazem da conversão de ‘criminosos’ um capital na 
luta com os concorrentes, diz a socióloga Christina Cunha.
Url : https://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-crime-e-divino-a-parceria-
entre-trafico-milicias-e-igrejas-pentecostais-na-periferia-do-rio/

Fonte: MST
Data: 2021-03-20
Título: No Dia Mundial da Água, MST promove ação de plantio de árvores nas 
margens e nascentes dos rios
Descrição: O objetivo da ação é fortalecer o Plano Nacional “Plantar Árvores, 
Produzir Alimentos Saudáveis”, lançado pelo MST em 2020
Url : https://mst.org.br/2021/03/20/no-dia-mundial-da-agua-mst-promove-acao-de-
plantio-de-arvores-nas-margens-e-nascentes-dos-rios/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: \Lava Jato envolveu projeto de poder, e isso está documentado\
Descrição: Em entrevista, advogado de Lula diz que decisão no STF quebrou a 
espinha dorsal das acusações feitas pela operação em Curitiba. Ele considera 
juridicamente impossível reverter direitos políticos do ex-presidente.
Url :https://www.dw.com/pt-br/lava-jato-envolveu-projeto-de-poder-e-isso-está-
documentado/a-56938280?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Montedo
Data: 2021-03-21
Título: Bolsonaro quer garantir foro privilegiado a Pazuello antes de nomear 
novo ministro
Descrição: Seis dias após o anúncio de sua chegada ao governo, o cardiologista 
Marcelo Queiroga ainda não teve seu nome publicado no Diário Oficial da União 
como novo ministro da Saúde. Uma situação, no mínimo, inusitada, que ocorre na 
semana com maior número de mortes por covid-19 no Brasil desde o início da 
pandemia.
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Url : https://www.montedo.com.br/2021/03/21/bolsonaro-quer-garantir-foro-
privilegiado-a-pazuello-antes-de-nomear-novo-ministro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-20 11:43:19
Título: Militar do Exército é preso em Niterói após roubar carregamento de 
picanha de quartel para vender
Descrição: Soldado foi flagrado por policiais militares, que desconfiaram do 
peso de seu veículo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/militar-do-exercito-e-preso-em-niteroi-
apos-roubar-carregamento-de-picanha-de-quartel-para-vender/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-20 14:19:49
Título: Avança frente de oposições para conter tragédia da covid-19 e governo 
Bolsonaro
Descrição: PT, PSOL, PDT e PSB defendem unidade imediata para defender vacina, 
auxílio emergencial e travar destruição do país 
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/20/avanca-frente-de-oposicoes-para-
conter-tragedia-da-covid-19-e-o-desmonte-do-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-20 14:10:38
Título: Deputado Aécio Neves (PSDB) perde ação por dano moral contra o Brasil de
Fato
Descrição: Justiça de SP julgou improcedente ação movida pelo tucano e 
determinou que ele arque com os custos do processo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/20/deputado-aecio-neves-psdb-perde-
acao-por-dano-moral-contra-o-brasil-de-fato
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-20 13:58:09
Título: Artigo | O Dia de São José e a luta por dignidade  
Descrição: O campesinato necessita condições de produzir e abastecer as mesas do
povo brasileiro com preços justos e acessíveis.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/20/artigo-o-dia-de-sao-jose-e-a-
luta-por-dignidade
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-20 10:06:42
Título: Expulsos pela mineração: a saga de uma família goiana contra uma gigante
dos EUA
Descrição: Ao comprar a Vale Fertilizantes, em 2016, The Mosaic Company herdou 
disputa judicial com agricultores de Catalão (GO)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/20/expulsos-pela-mineracao-a-saga-
de-uma-familia-goiana-contra-uma-gigante-dos-eua
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-21 17:51:20
Título: Por que Bolsonaro não reabre a fábrica de oxigênio hospitalar da Fafen-
PR?
Descrição: A pergunta cuja resposta vale um milhão de dólares é: por que raios o
presidente Jair Bolsonaro não reabre a fábrica de oxigênio hospitalar que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/por-que-bolsonaro-nao-reabre-a-
fabrica-de-oxigenio-hospitalar-da-fafen-pr/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-21 12:47:11
Título: Por que Gilmar Mendes assusta o que sobrou da Lava Jato
Descrição: Abalado com o desempenho de Sergio Moro nas pesquisas, com a entrada 
de Lula no páreo de 2022, o site de extrema direita O Antagonista, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/por-que-gilmar-mendes-assusta-o-
que-sobrou-da-lava-jato/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-21 11:39:04
Título: Deter o genocídio, a fome e a escalada autoritária de Bolsonaro
Descrição: Por Milton Alves* A política genocida do governo Bolsonaro é a 
principal causa do aumento avassalador das mortes pela Covid-19 – quase 300 mil 
vidas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/deter-o-genocidio-a-fome-e-a-
escalada-autoritaria-de-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-20 18:01:52
Título: PCdoB vai ao Supremo contra a redução do auxílio emergencial 2021, leia 
a íntegra da ação
Descrição: A direção nacional do PCdoB ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF)
uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra a PEC Emergencial dos 
banqueiros, que fixou 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/pcdob-vai-ao-supremo-contra-a-
reducao-do-auxilio-emergencial-2021-leia-a-integra-da-acao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-20 17:21:10
Título: Em nota, Dilma diz que Aécio mentiu em entrevista ao dizer que “aceitou”
a derrota em 2014
Descrição: A presidenta Dilma Rousseff (PT) é daquelas que guardam a mágoa no 
freezer para conservá-la bem. E ela está certa, quando o assunto é a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/em-nota-dilma-diz-que-aecio-mentiu-
em-entrevista-ao-dizer-que-aceitou-a-derrota-em-2014/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-22 09:38:46
Título: Advogada é condenada a indenizar médico após ameaçá-lo por não receitar 
o “remédio do Bolsonaro”
Descrição: Juiz registrou na sentença que a acusada não teve \sensibilidade\ e 
pediu desculpas ao profissional de saúde em nome dela
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/advogada-e-condenada-a-indenizar-
medico-apos-ameaca-lo-por-nao-receitar-o-remedio-do-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-22 09:22:11
Título: Lula e a reaproximação com evangélicos, uma das principais bases de 
apoio de Bolsonaro
Descrição: Neste domingo (21), Jair Bolsonaro ganhou de presente de aniversário 
uma carta de banqueiros e empresários. No entanto, diferentemente do apoio 
recebido quando alçou Paulo Guedes como seu posto Ipiranga, angariando apoio do 
setor, o presidente foi cobrado da postura negacionista em relação à pandemia e 
recebeu uma espécie de ultimato do grupo, que ameaça [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/lula-e-a-reaproximacao-com-evangelicos-
uma-das-principais-bases-de-apoio-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-22 09:00:04
Título: A Moro, Paulo Guedes nega golpe: “Forças Armadas estão no quartel. A 
mídia é livre”
Descrição: Moro ainda indagou Guedes sobre as políticas de combate à corrupção e
ouviu do colega - que lamentou sua saída do governo - que Bolsonaro tem \uma 
visão que ele não pode ser perseguido pela máquina pública\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/a-moro-paulo-guedes-nega-
golpe-forcas-armadas-estao-no-quartel-a-midia-e-livre/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-21 22:15:00
Título: Repórter da CNN denuncia que sofreu racismo no Clube Pinheiros
Descrição: Jairo Nascimento revelou que cancelou reportagem após questionamentos
de diretores do clube frequentado pela elite de São Paulo
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Url :https://revistaforum.com.br/midia/reporter-da-cnn-denuncia-que-sofreu-
racismo-no-clube-pinheiros/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-21 20:02:30
Título: Boff dá invertida em Huck: “Você não é uma alternativa para a crise 
atual”
Descrição: O teólogo lembrou que o apresentador da Globo apoiou o golpe de 2016
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/boff-da-invertida-em-huck-voce-
nao-e-uma-alternativa-para-a-crise-atual/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-21 19:03:17
Título: Negros votam em Lula, evangélicos em Bolsonaro
Descrição: Dados aparecem na 8ª Pesquisa Fórum, confira
Url :https://revistaforum.com.br/pesquisaforum/negros-votam-em-lula-evangelicos-
em-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-21 13:19:09
Título: Confederação Israelita vai processar Roberto Jefferson, que associou 
judeus ao sacrifício de crianças
Descrição: Conib prepara notícia-crime contra o bolsonarista por \mensagem 
abertamente antissemita\, Instagram removeu a publicação do ex-deputado
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/confederacao-israelita-vai-processar-
roberto-jefferson-que-associou-judeus-ao-sacrificio-de-criancas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-21 12:48:17
Título: Bolsonarista que ameaçou Lula com arma é acusado de bater na ex-esposa
Descrição: Mesmo com laudo do IML comprovando a agressão, MP arquivou inquérito 
no âmbito da Lei Maria da Penha contra José Sabatini alegando \versões 
contraditórias\
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/bolsonarista-que-ameacou-lula-com-arma-
e-acusado-de-bater-na-ex-esposa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-21 00:12:16
Título: Rodrigo Maia diz que “Bolsonaro vai asfixiar o Brasil”
Descrição: O país corre o risco de ficar sem os medicamentos necessários para a 
intubação de pacientes com Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/politica/rodrigo-maia-diz-que-bolsonaro-vai-
asfixiar-o-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-20 19:48:43
Título: Lewandowski diz que STF precisa julgar validade da Lei de Segurança 
Nacional
Descrição: Dispositivo criado na ditadura voltou a ser utilizado para perseguir 
opositores no governo de Jair Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lewandowski-diz-que-stf-precisa-
julgar-validade-da-lei-de-seguranca-nacional/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-20 13:06:26
Título: “Não sei o que deu na cabeça do Bolsonaro”, diz Marco Aurélio, do STF, 
sobre ação contra governadores
Descrição: \O presidente parece gostar de crise\, disse o ministro, indicando 
que a Corte vai rejeitar a ação que pede o fim das medidas restritivas 
decretadas por governos estaduais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/nao-sei-o-que-deu-na-cabeca-do-
bolsonaro-diz-marco-aurelio-do-stf-sobre-acao-contra-governadores/
 
Fonte: Revista Fórum

https://revistaforum.com.br/politica/nao-sei-o-que-deu-na-cabeca-do-bolsonaro-diz-marco-aurelio-do-stf-sobre-acao-contra-governadores/
https://revistaforum.com.br/politica/nao-sei-o-que-deu-na-cabeca-do-bolsonaro-diz-marco-aurelio-do-stf-sobre-acao-contra-governadores/
https://revistaforum.com.br/politica/lewandowski-diz-que-stf-precisa-julgar-validade-da-lei-de-seguranca-nacional/
https://revistaforum.com.br/politica/lewandowski-diz-que-stf-precisa-julgar-validade-da-lei-de-seguranca-nacional/
https://revistaforum.com.br/politica/rodrigo-maia-diz-que-bolsonaro-vai-asfixiar-o-brasil/
https://revistaforum.com.br/politica/rodrigo-maia-diz-que-bolsonaro-vai-asfixiar-o-brasil/
https://revistaforum.com.br/mulher/bolsonarista-que-ameacou-lula-com-arma-e-acusado-de-bater-na-ex-esposa/
https://revistaforum.com.br/mulher/bolsonarista-que-ameacou-lula-com-arma-e-acusado-de-bater-na-ex-esposa/
https://revistaforum.com.br/brasil/confederacao-israelita-vai-processar-roberto-jefferson-que-associou-judeus-ao-sacrificio-de-criancas/
https://revistaforum.com.br/brasil/confederacao-israelita-vai-processar-roberto-jefferson-que-associou-judeus-ao-sacrificio-de-criancas/
https://revistaforum.com.br/pesquisaforum/negros-votam-em-lula-evangelicos-em-bolsonaro/
https://revistaforum.com.br/pesquisaforum/negros-votam-em-lula-evangelicos-em-bolsonaro/
https://revistaforum.com.br/redes-sociais/boff-da-invertida-em-huck-voce-nao-e-uma-alternativa-para-a-crise-atual/
https://revistaforum.com.br/redes-sociais/boff-da-invertida-em-huck-voce-nao-e-uma-alternativa-para-a-crise-atual/
https://revistaforum.com.br/midia/reporter-da-cnn-denuncia-que-sofreu-racismo-no-clube-pinheiros/
https://revistaforum.com.br/midia/reporter-da-cnn-denuncia-que-sofreu-racismo-no-clube-pinheiros/


Data: 2021-03-20 10:44:20
Título: CNS diz que governo Bolsonaro cancelou compra de medicamentos do ‘kit 
intubação’
Descrição: Itens necessários para intubar pacientes com Covid-19 estão acabando 
em inúmeros hospitais brasileiros, Conselho Nacional de Saúde alertou governo 
sobre risco de desabastecimento no ano passado
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/cns-diz-que-governo-bolsonaro-cancelou-
compra-de-medicamentos-do-kit-intubacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-20 10:17:04
Título: Adriana Araújo deixa a Record após criticar a emissora e Bolsonaro: 
“Preservar a dignidade”
Descrição: A jornalista já havia sido afastada do Jornal da Record, programa no 
qual foi âncora por quase uma década e meia, por criticar o fornecimento de 
dados da pandemia por parte do governo Bolsonaro, aliado de Edir Macedo, dono da
emissora
Url :https://revistaforum.com.br/midia/adriana-araujo-deixa-a-record-apos-
criticar-a-emissora-e-bolsonaro-preservar-a-dignidade/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-22 06:26:16
Título: Lula vai viajar o país após segunda dose da vacina
Descrição: Lula planeja começar suas viagens pelo país após tomar a segunda dose
da vacina.O ex-presidente tomou a Coronavac, portanto a segunda dose deve ser 
por volta do dia 3 de abril.A partir daí, Lula irá viajar principalmente para 
ter conversas políticas, evitando ao máximo gerar aglomerações.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/lula-vai-viajar-pais-apos-segunda-
dose-da-vacina-24934240
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-22 06:00:04
Título: Lira cria comissão para discutir projeto antiterrorismo apresentado por 
Bolsonaro
Descrição: Arthur Lira criou na semana passada uma comissão especial para 
discutir um projeto que tipifica o crime de terrorismo e cria o Sistema Nacional
Contraterrorista, numa estrutura semelhante à existente nos Estados Unidos no 
combate aos ataques terroristas, o Patriot Act.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/lira-cria-comissao-para-discutir-
projeto-antiterrorismo-apresentado-por-bolsonaro-24935281
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-22 06:15:10
Título: Caso Sarah Everard: Polícia inglesa já afastou 63 agentes por abusos 
contra mulheres
Descrição: A Polícia Metropolitana de Londres demitiu ou aposentou 
compulsoriamente 63 agentes acusados de conduta abusiva contra mulheres entre 
2012 e 2018. A corporação é alvo de protestos desde a última semana quando veio 
a público que um de seus membros foi o responsável por sequestrar e matar a 
executiva de marketing Sarah Everard, de 33 anos. 
Url :https://epoca.globo.com/mundo/caso-sarah-everard-policia-inglesa-ja-
afastou-63-agentes-por-abusos-contra-mulheres-24935116
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-22 08:33:30
Título: Epidemia de fake news ameaça vacinação em terras indígenas
Descrição: Especial: Agentes de saúde relatam resistência por causa de conteúdo 
falso espalhado pelo WhatsApp, missionários estrangeiros e pastores pregam 
contra imunização, em quase três meses, menos de 70% dos indígenas foram 
vacinados contra o coronavírus no Brasil
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56433811
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-22 09:17:28
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Título: Vacinas contra covid: por que países ricos não quebram patentes para 
acelerar vacinação contra covid-19?
Descrição: Em quase 130 países, onde vivem mais de 2,5 bilhões de pessoas, 
praticamente nenhuma vacina foi recebida. Países de baixa renda pedem suspensão 
de patentes, nações ricas como EUA, Suíça e Reino Unido são contra - Brasil 
também não defende a proposta
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-56454630
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-20 12:42:13
Título: Lançado há 50 anos, disco 'Construção', de Chico Buarque, poderia não 
ter existido
Descrição: Tido como um dos mais importantes da carreira do compositor, disco 
quase se perdeu após erro técnico no estúdio de gravação.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-56409701
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-21 00:00:00
Título: Revista de Harvard publica artigo de Barroso, do STF, sobre defesa da 
Amazônia
Descrição: A Revista de Direito Internacional de Harvard publicou artigo do 
ministro do STF Luís Roberto Barroso e de Patrícia Perrone intitulado \Em Defesa
da Amazônia\.Leia mais (03/21/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/03/revista-de-harvard-publica-artigo-de-barroso-do-stf-
sobre-defesa-da-amazonia.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-20 00:00:00
Título: Jair Bolsonaro agora tem os filhos 01, 02, 03 e 04 sob investigação
Descrição: Com o inquérito recém-aberto para apurar a conduta de Jair Renan, 
órgãos de investigação como a Polícia Federal e o Ministério Público têm agora 
quatro filhos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no foco de 
apurações.Leia mais (03/20/2021 - 12h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/03/jair-bolsonaro-agora-tem-os-filhos-01-02-03-e-04-sob-
investigacao.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-22 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 22 de março 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
segunda-feira (22), na qual Brasil busca ajuda internacional por \kit 
intubação\, Cuba inicia vacinação com Soberana 02 e chanceler russo quer Rússia 
e China livres de sistemas de pagamentos \controlados pelo Ocidente\.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021032217176875-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-22-de-marco-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-21 22:34:16
Título: Bolsonaro comemora 66 anos com aglomeração e críticas a prefeitos e 
governadores (VÍDEO)
Descrição: Neste domingo (21), o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, comemora 
66 anos. Em discurso a apoiadores em Brasília, o mandatário voltou a criticar 
restrições adotadas por governadores e prefeitos no combate à pandemia.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021032117174417-bolsonaro-comemora-66-
anos-com-aglomeracao-e-criticas-a-prefeitos-e-governadores-video/
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