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Fonte: Carta Capital
Data: 2021-03-22
Título: Há exatamente um ano, Bolsonaro ‘previa’ que total de mortes por Covid-
19 não chegaria a 800.
Descrição: Há precisamente um ano, o presidente Jair Bolsonaro concedeu uma 
entrevista à RecordTV sobre a Covid-19. À época, ‘projetou’ que o total de 
vítimas fatais da doença no Brasil não chegaria a 800.
Url : https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/ha-exatamente-um-ano-
bolsonaro-disse-que-total-de-mortes-por-covid-19-nao-chegaria-a-800/

Fonte: CNN.com - RSS Channel - App International Edition
Data: 2021-03-22 17:32:27
Título: Governador brasileiro: milhões estão pagando preço pelo 'psicopata' 
Bolsonaro
Descrição: • Veja filas enquanto brasileiros esperam por uma vacina que não 
existe
Url :https://www.cnn.com/videos/world/2021/03/22/brazil-coronavirus-bolsonaro-
sao-paulo-governor-joao-doria-intv-intl-ldn-vpx.cnn

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-22 11:08:16
Título: Artigo | Uma tragédia prevista pelo Centro de Estudos Estratégicos do 
Exército
Descrição: Em documento, militares analisaram a gestão da pandemia no Brasil, 
diante do caos sanitário, por que se omitiram?
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/22/artigo-uma-tragedia-prevista-
pelo-centro-de-estudos-estrategicos-do-exercito

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-22 22:24:43
Título: 'Brasil é exemplo de tudo que podia dar errado numa pandemia', diz 
brasileira que trabalhou no CDC dos EUA
Descrição: Em entrevista à BBC News Brasil, Denise Garrett, que trabalhou mais 
de 20 anos no Centro de Controle de Doenças (CDC) do Departamento de Saúde dos 
EUA, critica governo federal e defende lockdown e aceleração da vacinação.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56401307

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-03-22
Título: Brasil supera 295 mil mortos por covid. ‘País foi abandonado pelo 
presidente’, denuncia cientista dos EUA
Descrição: Brasil soma 295.425 mortos no primeiro dia após a semana mais letal 
da pandemia já registrada. Cientista da Universidade Johns Hopkins afirma que o 
mundo precisa ajudar o país a parar Bolsonaro
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2021/03/brasil-supera-
295-mil-mortos-por-covid-pais-foi-abandonado-pelo-presidente-denuncia-cientista-
dos-eua/

Fonte: CUT
Data: 2021-03-22
Título: Quarta-feira é dia de Lockdown Nacional da classe trabalhadora. Saiba 
onde tem atos
Descrição: Será um dia de luta em defesa da vida, da vacina, do emprego e do 
auxílio emergencial e por “Fora Bolsonaro”
Url : https://www.cut.org.br/noticias/quarta-feira-e-dia-de-lockdown-nacional-
da-classe-trabalhadora-saiba-onde-tem-at-c880
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-22 18:44:32
Título: Bolsonaro volta a criticar medidas de isolamento e diz que Brasil vai 
exportar vacina
Descrição: Presidente não informa quando nem como, mas diz que exportação do 
imunizante será motivo de orgulho para os brasileiros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/22/bolsonaro-volta-a-criticar-
medidas-de-isolamento-e-diz-que-brasil-vai-exportar-vacina

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-22 22:53:14
Título: Volvo paralisa produção de caminhões no país por falta de peças e avanço
da pandemia
Descrição: A decisão atinge cerca de 2 mil funcionários do total de 3.700 
pessoas que trabalham na fábrica em Curitiba
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/volvo-paralisa-producao-de-caminhoes-no-
pais-por-falta-de-pecas-e-avanco-da-pandemia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-22 19:24:59
Título: Projeto de lei tenta salvar proteção à agricultura familiar durante e 
após pandemia
Descrição: Bancada do PT apresentou novo PL em que tenta resgatar trechos de 
proposta parcialmente vetada por Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/22/projeto-de-lei-tenta-salvar-
protecao-a-agricultura-familiar-durante-e-apos-pandemia

Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-22 19:41:03
Título: Câmera no uniforme registra PM estrangulando dona de padaria por longos 
38 segundos em SC
Descrição: Mulher quase morreu asfixiada após questionar ação dos soldados. Para
a corporação, tratou-se apenas de um caso de 'uso progressivo da força'.The post
Câmera no uniforme registra PM estrangulando dona de padaria por longos 38 
segundos em SC appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/22/pm-estrangula-dona-de-padaria-sc/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-03-22 19:47:25
Título: Silvia Federici: “Espero que esse momento impulsione uma forte 
mobilização de movimentos feministas”
Descrição: Em entrevista à Pública, filósofa italiana fala sobre o acúmulo de 
trabalho para as mulheres durante a pandemia, a caça às bruxas realizada pela 
igreja e um novo feminismo que vê nascer
Url :https://apublica.org/2021/03/silvia-federici-espero-que-esse-momento-
impulsione-uma-forte-mobilizacao-de-movimentos-feministas/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-22 16:32:30
Título: Parlamentares do PSOL protocolam denúncia contra governo brasileiro na 
OMS
Descrição: Deputados afirmam que o país “vivem um completo descontrole” no 
tratamento do novo coronavírus
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/22/parlamentares-do-psol-
protocolam-denuncia-contra-governo-brasileiro-na-oms

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-22 11:45:29
Título: PR: Documentário apresenta luta pela terra após construção da usina de 
Itaipú
Descrição: Filme narra a história de três irmãos e é fundamental para o 
entendimento da migração indígena no oeste paranaense
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/22/pr-documentario-apresenta-luta-
pela-terra-apos-construcao-da-usina-de-itaipu
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-22 07:43:33
Título: Montadoras vão ao Ministério Público para tentar adiar uso de tecnologia
limpa
Descrição: Movimentação pode retardar nova fase de uma das mais importantes 
políticas de qualidade do ar no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/22/montadoras-vao-ao-ministerio-
publico-para-tentar-adiar-uso-de-tecnologia-limpa
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-23 06:26:17
Título: Lula pede que recurso da PGR seja julgado na 2ª Turma do STF
Descrição: O ex-presidente Lula foi ao Supremo pela manutenção da decisão do 
ministro Edson Fachin, no dia 8/3, que anulou as condenações do petista na Lava 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/lula-pede-que-recurso-da-pgr-seja-
julgado-na-2a-turma-do-stf/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-23 01:45:50
Título: Joice Hasselmann quer afastar Bolsonaro por insanidade mental
Descrição: A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) deixou as receitas 
culinárias, por ora, para apresentar uma PEC que pode afastar o presidente Jair 
Bolsonaro por incapacidade 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/joice-hasselmann-quer-afastar-
bolsonaro-por-insanidade-mental/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-22 22:11:12
Título: Marco Aurélio x Bolsonaro x Governadores
Descrição: O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
foi escolhido nesta segunda-feira (22/3) como relator da ação direta de 
inconstitucionalidade proposta pelo presidente 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/marco-aurelio-x-bolsonaro-x-
governadores/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-22 21:33:06
Título: 87% dos prefeitos do Paraná não confiam em Ratinho e Bolsonaro
Descrição: O Datafolha e a Paraná Pesquisas nem precisaram sair às ruas para 
fazer a sondagem. Ela ocorreu na prática. 87% dos prefeitos do Paraná não 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/87-dos-prefeitos-do-parana-nao-
confiam-em-ratinho-e-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-22 19:17:59
Título: Gilmar Mendes arquiva inquérito contra Aécio Neves a pedido da PGR
Descrição: O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
determinou o arquivamento do inquérito no qual o deputado Aécio Neves (PSDB-MG) 
era investigado por desvios 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/gilmar-mendes-arquiva-inquerito-
contra-aecio-neves-a-pedido-da-pgr/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-22 12:50:53
Título: Miséria do Sertão nordestino aumentou durante governo de Bolsonaro, 
afirma Le Monde
Descrição: O jornal Le Monde desta segunda-feira (22) traz uma reportagem 
especial de seu correspondente no Brasil, Bruno Meyerfeld, que visitou o 
interior do estado do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/miseria-do-sertao-nordestino-
aumentou-durante-governo-de-bolsonaro-afirma-le-monde/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-03-23 01:28:13
Título: Assaltantes roubam vacinas contra Covid-19 em posto de saúde
Descrição: Profissionais de saúde denunciam que a prefeitura não atuou para 
garantir a segurança da unidade
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/assaltantes-roubam-vacinas-contra-
covid-19-em-posto-de-saude/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-23 01:18:26
Título: O retorno de Lula – Por Paulo Nogueira Batista Jr
Descrição: Lula pode até decidir não se candidatar, seguindo a linha adotada por
Cristina Kirchner na Argentina. Mas não parece provável. Pesquisas recentes de 
intenção de voto indicam que ele pode ser considerado o favorito.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/o-retorno-de-lula-por-paulo-nogueira-
batista-jr/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-23 00:21:12
Título: Rui Costa e FHC ensaiam reaproximação entre PT e PSDB para derrotar 
Bolsonaro
Descrição: “Sou a favor de que a gente coloque o Brasil acima das nossas 
divergências políticas secundárias”, disse o governador da Bahia, tucano 
respondeu: “Da minha parte estou aberto a conversar”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/rui-costa-e-fhc-ensaiam-reaproximacao-
entre-pt-e-psdb-para-derrotar-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-22 22:08:13
Título: Governo Bolsonaro volta a tentar expulsar diplomatas da Venezuela 
durante pandemia
Descrição: A medida foi denunciada no mesmo dia em que o Amapá teve que recorrer
ao país vizinho para conseguir oxigênio
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governo-bolsonaro-volta-a-tentar-
expulsar-diplomatas-da-venezuela-durante-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-22 21:50:54
Título: O caso Samarco e a possível suspeição do juiz
Descrição: Para o MAB, o juiz Mário de Paula Franco Jr, da 12a Vara Federal de 
Minas Gerais, se considera um \juiz universal\ e invadiu competências que é da 
justiça estadual mineira e do Ministério Público. O MPF não teve acesso aos 
processos que correram em sigilo
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/sindicatopopular/o-caso-samarco-e-a-
possivel-suspeicao-do-juiz/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-22 21:43:13
Título: A Folha tem medo de Lula – Por Dilma Rousseff
Descrição: Viúva inconsolável de Moro, jornal transforma pesquisa em imitação 
barata de paredão do BBB.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/a-folha-tem-medo-de-lula-por-dilma-
rousseff/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-22 21:22:28
Título: “Se ficar em lockdown 30 dias e acabar com o vírus, eu topo”, diz 
Bolsonaro
Descrição: O presidente voltou a condenar o lockdown: “Parece que no mundo todo,
só no Brasil está morrendo gente. Lamento o número de mortes, não sabemos onde 
isso vai acabar, se vai acabar um dia”.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/video-se-ficar-em-lockdown-30-dias-e-
acabar-com-o-virus-eu-topo-diz-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-03-22 20:01:18
Título: Em recado a Bolsonaro, Rodrigo Pacheco critica negacionismo: 
“brincadeira macabra, medieval”
Descrição: O presidente do Senado criticou a \minoria desordeira\ que 
desrespeita o isolamento, no final de semana, bolsonaristas promoveram 
aglomerações
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-recado-a-bolsonaro-rodrigo-pacheco-
critica-negacionismo-brincadeira-macabra-medieval/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-22 18:39:57
Título: Povo indígena Tremembé denuncia ataques em área usada como barreira 
sanitária na pandemia
Descrição: “Pedimos o apoio as autoridades competentes do nosso estado para que 
possam nos ajudar a fortalecer as ações de defesa do nosso território, e punir 
quem comete esse tipo de crime nas nossas aldeias”, diz mensagem dos indígenas
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/povo-indigena-tremembe-denuncia-
ataques-em-area-usada-como-barreira-sanitaria-na-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-22 17:04:02
Título: Lava Jato criou tese para tentar incriminar Lula na compra de caças 
Saab/Gripen: “Interesse americano”
Descrição: Para sustentar a imaginária tese, procuradores da Lava Jato acionaram
o Departamento de Justiça dos EUA e, por fim, sem encontrar provas, propuseram 
uma delação de Antonio Palocci, que confirmou a versão, sem apresentar provas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lava-jato-criou-tese-para-tentar-
incriminar-lula-na-compra-de-cacas-saab-gripen-interesse-americano/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-22 16:40:29
Título: “Prisão do Pilha é um recado, eles querem calar a militância”, diz irmão
de ativista preso após estender faixa contra Bolsonaro
Descrição: O senador Rogério Carvalho afirmou que o PT vai entrar com uma ação 
para suspender a Lei de Segurança Nacional
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/a-prisao-do-pilha-e-um-recado-eles-
querem-calar-a-militancia-diz-irmao-de-ativista-que-foi-preso-apos-estender-
faixa-contra-o-presidente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-22 14:23:36
Título: Bolsonaro quer criar ministério para manter foro de Pazuello antes de 
nomear Queiroga
Descrição: Presidente estudar criar o Ministério Extraordinário da Amazônia e 
colocar o general como titular da pasta
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-quer-criar-ministerio-para-
manter-foro-de-pazuello-antes-de-nomear-queiroga/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-22 13:51:44
Título: Lula critica “jornalismo de suspeição da Folha” e diz que jornal 
“recicla” suspeitas de 5 anos atrás
Descrição: Ex-presidente cita reportagem da Fórum em nota em que diz que jornal 
da família Frias ignora tática que é parte do lawfare revelado no \Plano Lula\ 
em conversas apreendidas pela Operação Spoofing sobre a Lava Jato
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lula-critica-jornalismo-de-suspeicao-
da-folha-e-diz-que-jornal-recicla-suspeitas-de-5-anos-atras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-22 12:08:25
Título: Viúva de miliciano Adriano da Nóbrega, ex-funcionária na Alerj, é alvo 
de operação do MP do Rio
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Descrição: Segundo a denúncia, Júlia Emilia Lotufo era a responsável pela gestão
financeira das atividades criminosas, como a liderança da milícia de Rio das 
Pedras
Url :https://revistaforum.com.br/politica/viuva-de-miliciano-adriano-da-nobrega-
ex-funcionaria-na-alerj-e-alvo-de-operacao-do-mp-do-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-22 11:20:52
Título: Novo AI-5: Lira acelera tramitação de projeto sobre ações 
contraterroristas criado por Bolsonaro
Descrição: Projeto, que ganhou Comissão Especial na Câmara, foi apresentado pelo
ex-líder do governo, Major Vitor Hugo (PSL), que escreveu PL do mesmo teor 
apresentado pelo então deputado Jair Bolsonaro em 2016, que foi arquivado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/novo-ai-5-lira-acelera-
tramitacao-de-projeto-sobre-acoes-contraterroristas-criado-por-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-22 11:15:14
Título: Lula se aproxima de militares e inicia caravana pelo Brasil após tomar 
segunda dose da vacina
Descrição: Ex-presidente planeja pronunciamento dirigido às Forças Armadas. Na 
mensagem, ele deve destacar o tratamento que deu ao segmento durante o seu 
governo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-se-aproxima-de-militares-e-
inicia-caravana-pelo-brasil-apos-tomar-segunda-dose-da-vacina/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-23 04:15:18
Título: Nos escandalizamos com a fome, mas sabotamos as possíveis soluções
Descrição: Apresentadores de TV, jornalistas e até mesmo BBBs se chocam com a 
situação no Nordeste, mas a tratam como uma sina de alguns predestinados. Com 
isso, sabotam as reais iniciativas para eliminar a extrema pobreza.The post Nos 
escandalizamos com a fome, mas sabotamos as possíveis soluções appeared first on
The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/23/nos-escandalizamos-com-a-fome-mas-
sabotamos-as-possiveis-solucoes/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-23 06:00:00
Título: Cartas de Drummond inspiram peça on-line, confira outras novidades 
teatrais
Descrição: RIO — Ele tinha um tesouro em mãos. Cartas que sua mãe, a poeta 
Zuleika Castro Moreira, havia trocado com Carlos Drummond de Andrade em meados 
da década passada. Só com o passar do tempo percebeu a grandiosidade do presente
que recebeu, aos 18 anos, da tia, a jornalista Lya Cavalcanti. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/cartas-de-drummond-inspiram-peca-on-
line-confira-outras-novidades-teatrais-1-24933562
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-23 05:23:31
Título: Evento libera raridades do cinema importantes na carreira de Jards 
Macalé
Descrição: Quando tinha uns 6 ou 7 anos,Jards Macalé costumava projetar na 
parede de casa desenhos e “filminhos”, comoele lembra, por meio de uma engenhoca
montada numa caixa de sapatos. Foi apartir desse período que o carioca criado na
Tijuca passou a ser levado com maisfrequência ao cinema — pela mãe, pela avó e 
por uma força do acaso que ainda opersegue.
Url :https://oglobo.globo.com/rioshow/evento-libera-raridades-do-cinema-
importantes-na-carreira-de-jards-macale-24936640
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-23 08:56:38
Título: Coronavírus: Chefes de UTIs ligam ‘kit Covid’ a maior risco de morte no 
Brasil
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Descrição: Médicos de megahospitais como Clínicas, Albert Einstein e Emilio 
Ribas explicam como efeitos colaterais de remédios sem eficácia estão 
prejudicando tratamento e gerando mortes
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56457562
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-23 03:00:16
Título: Ministério da Saúde enfrenta vácuo de poder em plena escalada da 
pandemia
Descrição: Sem empossar Queiroga nem demitir Pazuello, Bolsonaro busca prêmio de
consolação para general demissionário para evitar que ele enfrente um juiz de 
primeira instância
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-23/ministerio-da-saude-enfrenta-
vacuo-de-poder-em-plena-escalada-da-pandemia.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-22 00:00:00
Título: Goiás diz que pediu duas vezes que hospital de campanha não fosse 
fechado, mas Bolsonaro negou
Descrição: Em setembro de 2020, o governo de Goiás pediu duas vezes para que o 
hospital de campanha construído no estado pela gestão Jair Bolsonaro fosse 
mantido até o final do ano, mas foi refutado. O espaço com 200 leitos fechou em 
outubro.Leia mais (03/22/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/03/goias-diz-que-pediu-duas-vezes-que-hospital-de-
campanha-nao-fosse-fechado-mas-bolsonaro-negou.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-03-22 23:33:00
Título: Profissionais da cultura ressaltam necessidade de prorrogação da Lei 
Aldir Blanc
Descrição: Eles relataram, em audiência pública, como conseguiram manter 
projetos graças ao socorro emergencial liberado no ano passado e, assim, levaram
arte às pessoas mesmo durante o isolamento
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/738436-profissionais-da-cultura-
ressaltam-necessidade-de-prorrogacao-da-lei-aldir-blanc/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-23 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 23 de março 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil traz as principais notícias desta terça-
feira (23), marcada pela indefinição no Ministério da Saúde, compra de doses da 
Sputnik V pelo Amazonas, pelas sanções impostas por países ocidentais contra a 
China e proposta de cessar-fogo da Arábia Saudita ao Iêmen.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021032317184102-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-23-de-marco-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-23 05:28:06
Título: VÍDEO revelado pela Embraer mostra voo de traslado de 6 Super Tucano às 
Filipinas
Descrição: A Embraer divulgou vídeo do traslado de seis aeronaves A-29B Super 
Tucano da Força Aérea das Filipinas.
Url :https://br.sputniknews.com/defesa/2021032317183106-video-revelado-pela-
embraer-mostra-voo-de-traslado-de-6-super-tucano-as-filipinas/
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