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Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Brasil supera 300 mil mortes por covid-19
Descrição: País chega a 300.675 vítimas do coronavírus, com 1.999 óbitos nas 
últimas 24 horas. Contagem é prejudicada após alterações em critérios do 
Ministério da Saúde que comprometeram registros de dados em vários estados.
Url :https://www.dw.com/pt-br/brasil-supera-300-mil-mortes-por-covid-19/a-
56980218?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-24 13:56:36
Título: Organização Pan-Americana da Saúde considera o Brasil um perigo para a 
região
Descrição: Surgimento de novas variantes, recordes de casos e falecidos pela 
covid-19 são vistos com preocupação pela Opas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/24/organizacao-pan-americana-da-
saude-considera-o-brasil-um-perigo-para-a-regiao

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-25 00:04:48
Título: Jornal Nacional dá destaque a “ameaça” de impeachment de Lira contra 
Bolsonaro
Descrição: As duras declarações do presidente da Câmara ganharam espaço na 
abertura do telejornal da TV Globo
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-nacional-da-destaque-a-ameaca-de-
impeachment-de-lira-contra-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-24 15:27:42
Título: Jornal português aponta nove mentiras de Bolsonaro em pronunciamento de 
três minutos
Descrição: O veículo lembrou também que em várias cidades brasileiras ocorreram 
panelaços, fato comum na América Latina
Url :https://revistaforum.com.br/midia/jornal-portugues-aponta-nove-mentiras-de-
bolsonaro-em-pronunciamento-de-tres-minutos/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-25 00:35:04
Título: Os ricos estão furando a fila da vacinação?
Descrição: Sim. É o que diz a revista piauí, da Folha/UOL, em reportagem desta 
quarta (24/3). Segundo o jornalão paulistano, empresários e políticos mineiros 
estariam furando 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/os-ricos-estao-furando-a-fila-da-
vacinacao/

Fonte: MST
Data: 2021-03-24
Título: 6 contas que não fecham com Auxílio Emergencial de 250 reais
Descrição: Nova fase de concessão do Auxílio não garante comida na mesa! Confira
6 pontos que mostram como o valor não é suficiente
Url : https://mst.org.br/2021/03/24/6-contas-que-nao-fecham-com-auxilio-
emergencial-de-250-reais/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-24 20:16:42
Título: Governadores pedem que Congresso aumente valor do auxílio emergencial 
para R$600
Descrição: Todos os estados do Nordeste e o governo de São Paulo estão entre os 
16 signatários
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/governadores-pedem-que-congresso-
aumente-valor-do-auxilio-emergencial-para-r600/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-24 16:38:48
Título: ‘Trem do Funk’: bomba semiótica expõe hipocrisia da mídia na pandemia – 
Por Wilson Ferreira
Descrição: Por que aglomerar para beber, dançar e se divertir não pode, mas para
ficar apinhado no transporte público, diariamente, para gerar mais-valia ao 
capital pode? A resposta está na própria pergunta.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/trem-do-funk-bomba-semiotica-expoe-
hipocrisia-da-midia-na-pandemia-por-wilson-ferreira/

Fonte: Xinhua
Título: Argentina se retira del Grupo de Lima y rechaza bloqueo a Venezuela
Url : http://spanish.xinhuanet.com/2021-03/25/c_139833815.htm" target="_blank"

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-24 18:52:13
Título: Argentina se retira do Grupo de Lima, criado para pressionar Venezuela
Descrição: Anúncio feito pelo governo Alberto Fernández enfraquece a articulação
formada contra Maduro
Url :https://revistaforum.com.br/global/argentina-se-retira-do-grupo-de-lima-
criado-para-pressionar-venezuela/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Cientistas denunciam censura prévia em estudos do ICMBio
Descrição: A partir de abril, estudos do instituto ambiental só poderão ser 
divulgados após aval de um tenente-coronel da PM que ocupa diretoria. 
Pesquisadores apontam que medida prejudica pesquisa e conservação do meio 
ambiente.
Url :https://www.dw.com/pt-br/cientistas-denunciam-censura-prévia-em-estudos-do-
icmbio/a-56963097?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-24 12:26:57
Título: MG: ambientalistas fazem abaixo-assinado para suspender mineração na 
Serra do Curral
Descrição: Patrimônio estadual, reserva abriga nascentes necessárias para o 
abastecimento da região metropolita de Belo Horizonte
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/24/mg-ambientalistas-fazem-abaixo-
assinado-para-suspender-mineracao-na-serra-do-curral

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-24 12:25:46
Título: Ex-deputado e dirigente do PCdoB, Haroldo Lima morre vítima da Covid-19
Descrição: Na madrugada desta quarta-feira (24), o histórico dirigente comunista
Haroldo Lima, faleceu vítima da Covid-19. “Haroldo lutou bravamente por longos 
dias contra a doença, mas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/ex-deputado-e-dirigente-do-pcdob-
haroldo-lima-morre-vitima-da-covid-19/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-25 01:27:09
Título: Museu do Holocausto reconhece que gesto de assessor de Bolsonaro é 
supremacista e símbolo do ódio
Descrição: \O gesto transformou-se em um símbolo de ódio\, afirmou a instituição
ao comentar sobre episódio protagonizado por Filipe Martins
Url :https://revistaforum.com.br/politica/museu-do-holocausto-reconhece-que-
gesto-de-assessor-de-bolsonaro-e-supremacista-e-simbolo-do-odio/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-25 09:07:15
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Título: Assessor de Bolsonaro já publicou poema citado por fascista que matou 51
em Mesquita na Nova Zelândia
Descrição: Gesto feito por olavista Filipe Martins no Senado, que remete ao 
símbolo WP, em referência ao lema “white power”, é usado para incitar grupos 
neonazistas. Brenton Tarrant fez o mesmo ao chegar no Tribunal em que foi 
condenado à prisão perpétua
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/assessor-de-bolsonaro-ja-
publicou-poema-citado-por-fascista-que-matou-51-em-mesquita-na-nova-zelandia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-25 08:38:10
Título: Rachadão do clã Bolsonaro: Bolsonaro cedeu a Carlos e Flávio assessores 
que sacaram 90% dos salários
Descrição: Ao menos seis ex-assessores de Jair Bolsonaro na Câmara - incluindo 
os dois primeiros sogros e cunhada - trabalharam nos gabinetes de Carlos e 
Flávio, onde sacaram R$ 1,41 milhão dos R$ 1,58 milhão recebidos em salários
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/rachadao-do-cla-bolsonaro-
bolsonaro-cedeu-a-carlos-e-flavio-assessores-que-sacaram-90-dos-salarios/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-25 02:20:22
Título: Bolsonaro já pediu para apagar foto em que militante imita gesto 
supremacista feito por seu assessor no Senado, assista
Descrição: \Pega mal pra mim\, disse Bolsonaro ao ver um apoiador fazendo um 
gesto idêntico ao de Filipe Martins, que justifica afirmando que estava \
ajeitando a lapela do terno\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-ja-pediu-para-apagar-foto-
em-que-militante-imita-gesto-supremacista-feito-por-seu-assessor-no-senado-
assista/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-24 16:48:52
Título: Artigo | Saúde mental na pandemia
Descrição: Psicanalista avalia impactos mentais da crise sanitária e econômica 
em um país onde o Estado não cumpre o seu dever
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/24/artigo-saude-mental-na-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-24 16:16:15
Título: Sem ordem judicial, 80 famílias de acampamento do MST em Juazeiro (BA) 
são despejadas
Descrição: Famílias do Acampamento Palmares, no Vale do São Francisco, afirmam 
que proprietário da área tem agido por conta própria
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/24/sem-ordem-judicial-80-familias-
de-acampamento-do-mst-em-juazeiro-ba-sao-despejadas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-24 10:00:05
Título: \Somos substituíveis para o sistema\, diz professora sobre mortes na 
volta às aulas
Descrição: Atividades presenciais fizeram aumentar mortes de professores e 
alunos pela covid-19, em São Paulo, 51 morreram
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/24/somos-substituiveis-para-o-
sistema-diz-professora-sobre-mortes-na-volta-as-aulas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-24 08:54:17
Título: Presidente do Banco de Desenvolvimento da América Latina renuncia, 
acusado de assédio
Descrição: Economista peruano Luis Carranza Ugarte deixa o cargo após ter 
demitido ou provocado a demissão de 100 pessoas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/24/presidente-do-banco-de-
desenvolvimento-da-america-latina-renuncia-acusado-de-assedio
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-24 08:52:22
Título: Servidores reagem a corte: \O governo quer que o IBGE faça uma piada de 
Censo?\
Descrição: Orçamento 2021 para o Censo prevê um corte de 90%, e IBGE assume que 
não consegue fazer a pesquisa com essa verba
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/24/apos-corte-de-verba-de-90-ibge-
assume-que-nao-pode-fazer-censo-2021
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-25 04:43:18
Título: Minha homenagem póstuma aos 55 anos do MDB – com votos de Ressurreição
Descrição: Por Requião Filho* O MDB tentou surfar a onda lavajatista ao mesmo 
tempo em que, ao assumir a presidência, fez sua militância acatar toda e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/minha-homenagem-postuma-aos-55-
anos-do-mdb-com-votos-de-ressurreicao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-24 13:56:08
Título: Sites bolsonaristas produzem propaganda para desencorajar vacinação
Descrição: O sucesso da vacinação contra a Covid-19 (e qualquer outra doença) 
depende do maior alcance possível entre a população, de modo a se garantir uma 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/sites-bolsonaristas-produzem-
propaganda-para-desencorajar-vacinacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-25 01:45:29
Título: Senadores pedem renúncia de Ernesto Araújo para que Brasil consiga 
vacinas: “Pegue o beco”
Descrição: O ministro foi bastante pressionado durante sessão, que terminou 
marcada por polêmica envolvendo gesto supremacista de assessor de Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/senadores-pedem-renuncia-de-ernesto-
araujo-para-que-brasil-consiga-vacinas-pegue-o-beco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-25 01:31:38
Título: Bolsonaro perde força no Amazonas e Lula já aparece na frente em 
pesquisa
Descrição: Levantamento mostra significativa vantagem para o ex-presidente, no 
estado que na última eleição deu vitória muito apertada para o atual mandatário.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-perde-forca-no-amazonas-e-
lula-ja-aparece-na-frente-em-pesquisa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-24 23:39:56
Título: Depois de Moro ser considerado parcial, Bretas se declara suspeito em 
julgar Witzel
Descrição: A razão alegada pelo juiz é de que ele teria “relação pessoal com uma
das partes”, mas não mencionou quem seria
Url :https://revistaforum.com.br/politica/depois-de-moro-ser-considerado-
parcial-bretas-se-declara-suspeito-em-julgar-witzel/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-24 23:16:20
Título: Lira sobe o tom e sugere impeachment de Bolsonaro: “parlamento pode usar
remédios políticos amargos, até fatais”, VÍDEO
Descrição: Presidente da Câmara, demonstrando insatisfação com a forma como o 
governo trata a pandemia, disse ainda que \tudo tem limite\ e que apertou \o 
sinal amarelo\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lira-sobe-o-tom-e-sugere-impeachment-
de-bolsonaro-parlamento-pode-usar-remedios-politicos-amargos-ate-fatais-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-24 23:01:36
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Título: Prevent Senior distribui receitas com indicação de ivermectina e 
hidroxicloroquina para Covid
Descrição: A oferta dos medicamentos é padrão, feita antes da testagem para 
coronavírus e até para quem é assintomático, o que fere parecer do Conselho 
Federal de Medicina
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/prevent-senior-distribui-receitas-com-
indicacao-de-ivermectina-e-hidroxicloroquina-para-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-24 22:11:18
Título: Justiça e Democracia! – Juca Ferreira
Descrição: O longo e heroico trabalho de defesa do presidente Lula está dando 
grandes lições ao país.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/justica-e-democracia-juca-ferreira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-24 21:15:44
Título: VÍDEO: Milton Nascimento toma vacina contra a Covid e lança “fora, 
Bolsonaro”
Descrição: Cantor está com 78 anos e compartilhou o momento de sua imunização 
nas redes sociais, assista
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/video-milton-nascimento-toma-vacina-
contra-a-covid-e-lanca-fora-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-24 21:03:20
Título: Entrevista com Glauber Braga, deputado que chamou Moro de “juiz ladrão”
Descrição: Em entrevista exclusiva ao Jornal da Fórum, Glauber Braga fala do 
juiz ladrão, termo que usou contra Sergio Moro e que bombou nas redes após STF 
decidir pela suspeição do juiz da Lava-Jato. O deputado do PSOL também comenta 
sobre a entrada de Lula na disputa presidencial. Com Cynara Menezes
Url :https://revistaforum.com.br/videos/entrevista-com-glauber-braga-deputado-
que-chamou-moro-de-juiz-ladrao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-24 20:28:48
Título: Consórcio Nordeste: integração regional com inclusão social
Descrição: [Retransmissão] Consórcio Nordeste: integração regional com inclusão 
social é o tema do Pauta Brasil na quarta-feira, 24 de março. O foco principal 
será a produção científica e tecnológica das universidades e institutos públicos
de pesquisas do Nordeste. O que tem sido produzido, no campo da ciência, 
tecnologia e inovação, para o desenvolvimento e integração regionais [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/consorcio-nordeste-integracao-regional-
com-inclusao-social/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-24 19:22:22
Título: Zé Dirceu prega “interdição” de Bolsonaro, enfurece bolsonaristas e 
explode em menções nas redes sociais
Descrição: Ira dos apoiadores de Bolsonaro com o artigo em que o ex-ministro 
pede a união de forças para derrubar o presidente fez seu nome entrar em 
evidência
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/ze-dirceu-prega-interdicao-de-
bolsonaro-enfurece-bolsonaristas-e-explode-em-mencoes-nas-redes-sociais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-24 19:01:31
Título: Cantora Hanna lança canção praticamente inédita de Gonzaguinha, feita 
para ela em 1991
Descrição: “Vestidinho de Festa” foi lançado em um CD, em 1999, que acabou 
engavetado durante todos esses anos. Nem a família do autor sabia da canção. 
Ouça aqui
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/cantora-hanna-lanca-cancao-
praticamente-inedita-de-gonzaguinha-feita-para-ela-em-1991/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-24 18:56:26
Título: Barroso ironiza criação de comitê de combate à pandemia por Bolsonaro: 
“Um ano de atraso e 300 mil mortos”, VÍDEO
Descrição: O ministro ainda foi endossado, em sua ironia, pelo presidente da 
Corte, Luiz Fux: \Exatamente\, assista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/barroso-ironiza-criacao-de-comite-de-
combate-a-pandemia-por-bolsonaro-um-ano-de-atraso-e-300-mil-mortos-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-24 16:28:16
Título: Juiz que substituiu Moro faz pirraça e não envia outros processos de 
Lula a Brasília
Descrição: Defesa de Lula diz que, ao não enviar processos, Bonat tenta atuar 
como revisor do STF
Url :https://revistaforum.com.br/politica/juiz-que-substituiu-moro-faz-pirraca-
e-nao-envia-outros-processos-de-lula-a-brasilia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-24 15:30:33
Título: Bia Kicis é condenada a indenizar Jean Wyllys em R$ 41,8 mil por fake 
news
Descrição: Presidente da CCJ associou o ex-deputado a Adélio Bispo, autor da 
facada contra Bolsonaro. Publicação teve mais de 33 mil compartilhamentos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bia-kicis-e-condenada-a-indenizar-
jean-wyllys-em-r-418-mil-por-fake-news/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-24 14:46:28
Título: “Sempre soubemos que esse dia chegaria e que a verdade venceria”, diz 
neta de Lula
Descrição: Em homenagem, Bia Lula agradece ao avô e ex-presidente por sempre ter
ensinado a honestidade como valor
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/sempre-soubemos-que-esse-dia-chegaria-
e-que-a-verdade-venceria-diz-neta-de-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-24 14:40:57
Título: OAB aciona PGR com representação criminal contra Bolsonaro, leia a 
íntegra
Descrição: A representação, aprovada por unanimidade pelo conselho federal da 
OAB, pede a abertura de processo contra Bolsonaro \pelos crimes comuns previstos
nos artigos 132 (Perigo para a vida ou saúde de outrem), 268 (Infração de medida
sanitária preventiva), 315 (Emprego irregular de verbas ou rendas públicas) e 
319(Prevaricação)\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/oab-aciona-pgr-com-
representacao-criminal-contra-bolsonaro-leia-a-integra/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-24 11:00:59
Título: Filha do general Villas Bôas defende cloroquina e critica Fachin nas 
redes
Descrição: Nas redes, Ticiana Villas Bôas ainda faz a defesa da ivermectina e do
\tratamento precoce\ e ironizou a decisão de Fachin que anulou as condenações de
Lula, um mês depois de deboche do pai a críticas do ministro do STF
Url :https://revistaforum.com.br/politica/filha-do-general-villas-boas-defende-
cloroquina-e-critica-fachin-nas-redes/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-24 18:59:21
Título: É mais fácil a ivermectina e a cloroquina te matarem do que te 
protegerem da covid-19. Saiba por quê
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Descrição: Em vídeo, Rômulo Neris explica como esses medicamentos agem no 
organismo. Taquicardia e problemas no fígado estão entre as consequências do uso
indevido.The post É mais fácil a ivermectina e a cloroquina te matarem do que te
protegerem da covid-19. Saiba por quê appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/24/e-mais-facil-a-ivermectina-e-a-
cloroquina-te-matarem-do-que-te-protegerem-da-covid-19-saiba-por-que/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-03-24 03:00:00
Título: Imobilização do CadÚnico visa à desregulamentação dos programas sociais 
existentes. Entrevista especial com Denise De Sordi
Descrição:  
A proposta do Ministério da Cidadania de priorizar o autocadastramento dos 
beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais - CadÚnico por meio de um
aplicativo de celular, como foi feito o cadastr [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/607758-imobilizacao-do-cadunico-visa-a-
desregulamentacao-dos-programas-sociais-existentes-entrevista-especial-com-
denise-de-sordi
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-25 06:00:59
Título: Covid-19: pico de mortes diárias no Brasil pode chegar a 5 mil entre 
abril e maio, indica pesquisa da UFF
Descrição: RIO — Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal Fluminense 
(UFF) aponta que o Brasil pode chegar a um pico de cinco mil mortes por Covid-19
num único dia entre abril e início de maio. 
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus/covid-19-pico-de-mortes-
diarias-no-brasil-pode-chegar-5-mil-entre-abril-maio-indica-pesquisa-da-uff-
24940243
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-25 06:10:37
Título: Vacinação lenta no país faz brasileiros buscarem imunização no Uruguai
Descrição: O Uruguai se tornou o destino perfeito de brasileiros em busca da 
vacinação contra a Covid-19. Insatisfeitos com a lentidão da imunização no país,
moradores de Santana do Livramento, cidade de 82 mil habitantes localizada no 
oeste do Rio Grande do Sul, encontraram em Rivera, cidade uruguaia que faz 
fronteira com o Brasil, uma saída efetiva para receber a vacina sem pertencer a 
algum grupo de risco.
Url :https://epoca.globo.com/brasil/vacinacao-lenta-no-pais-faz-brasileiros-
buscarem-imunizacao-no-uruguai-24940250
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-25 06:00:47
Título: 'Nem pense em me matar': mulheres se unem em campanha contra o 
feminicídio
Descrição: “Nem pense em me matar”: é em torno desta afirmação categórica que 
mulheres de todo o país se reuniram para formar o Levante Feminista contra o 
Feminicídio, uma frente suprapartidária que lança nesta quinta-feira (25) uma 
campanha nacional de combate a manifestação mais extrema da violência contra a 
mulher. 
Url :https://oglobo.globo.com/celina/nem-pense-em-me-matar-mulheres-se-unem-em-
campanha-contra-feminicidio-24939609
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-25 08:48:24
Título: Covid-19: EUA deveriam mandar vacinas paradas 'imediatamente' ao Brasil,
diz pesquisadora de Yale
Descrição: Akiko Iwasaki, que lidera laboratório sobre o novo coronavírus em 
Yale, diz que a situação do Brasil é 'terrível' e que espera que o 'governo 
brasileiro não atrapalhe'
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-56503903
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
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Data: 2021-03-25 09:09:02
Título: Coronavírus | 'É como soco no estômago': anestesista teme cenas de 
guerra com falta de sedativos para pacientes intubados
Descrição: Médico do Hospital Tacchini, no RS, ele diz que está tendo que usar 
medicamentos em desuso e já prepara estoque de antipsicóticos e antialérgicos, 
pelo efeito colateral de sonolência, para usar na falta de sedativos.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56457568
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-24 23:40:01
Título: Brasil bate 300.000 mortos pela covid-19 e Lira põe impeachment na mesa
Descrição: Um ano e milhares de vítimas depois, Jair Bolsonaro concorda que 
Ministério da Saúde tenha um corpo de assessoramento científico. Presidente da 
Câmara adverte Planalto pela primeira vez: “Os remédios políticos no Parlamento 
são conhecidos e são todos amargos”
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-24/brasil-bate-300000-mortos-pela-
covid-19-sem-rota-de-saida-do-descalabro.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-24 23:39:33
Título: Uma nova pandemia, mais feroz e mais jovem: “Subestimei o vírus e me 
ferrei”
Descrição: Mês de março registrou proporção recorde de jovens internados com 
covid-19 que se contagiaram quando o Brasil vive um cansaço do confinamento. “É 
uma nova pandemia, diferente do ano passado”, diz infectologista
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-24/uma-nova-pandemia-mais-feroz-e-
mais-jovem-subestimei-o-virus-e-me-ferrei.html
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-03-24 23:54:00
Título: Obstrução na CCJ impede avanço da reforma administrativa
Descrição: Deputados da oposição querem votar apenas propostas para o 
enfrentamento da Covid-19
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/739616-obstrucao-na-ccj-impede-avanco-
da-reforma-administrativa/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-03-24 22:42:00
Título: Comissão de juristas realiza debate sobre legislação criminal e racismo
Descrição: Grupo foi criado pela Câmara dos Deputados em janeiro
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/739582-comissao-de-juristas-realiza-
debate-sobre-legislacao-criminal-e-racismo/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-25 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 25 de março
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha os destaques desta quinta-feira 
(25), marcada pelas mais de 300 mil mortes por COVID-19 no Brasil, pelos \sinal 
amarelo\ do presidente da Câmara ao governo e planos de Trump para voltar às 
redes sociais.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021032517201856-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-25-de-marco/
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