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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-26 01:33:50
Título: Justiça de SP reconhece que Marisa Letícia desistiu do tríplex do 
Guarujá
Descrição: \Não há prova nos autos de que, em algum momento, a autora tivesse 
recebido a posse do imóvel ou de que ele tivesse sido disponibilizado em seu 
favor\, afirmou desembargadora Mônica de Carvalho
Url :https://revistaforum.com.br/politica/justica-de-sp-reconhece-que-marisa-
leticia-desistiu-do-triplex-do-guaruja/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-25 22:36:45
Título: Fux marca julgamento de Lula no plenário
Descrição: Ministros vão analisar a decisão de Edson Fachin que anulou as 
condenações de Lula baseado no entendimento de que a Vara Federal de Curitiba 
não é competente para julgá-las, julgamento não altera suspeição de Moro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/urgente-fux-marca-julgamento-de-lula-
no-plenario/

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-03-25 03:00:00
Título: 300 mil mortos: “Não existiu nem existe gestão das crises vividas no 
Brasil”. Entrevista especial com Rubens Ricupero, Roberto Romano e Rudá Ricci
Descrição:  
No momento em que o país atinge a marca de 300 mil mortos por Covid-19 - sendo 
que pouco mais de cem mil ocorreram em menos de três meses - e o 
http://www.ihu.unisinos.br/607803-300-mil-mortos-nao-existiu-nem-existe-gestao-
das-crises-vividas-no-brasil-entrevista-especial-com-rubens-ricupero-roberto-
romano-e-ruda-ricci
 
Fonte: Viomundo
Data: 2021-03-26
Título: Caos na linha de frente: Enfermeira conta que a mídia está sendo 
benevolente em relação à pandemia: “É muito pior!”
Descrição: A enfermeira Andrea Barcelos está exausta. Em sua carreira, nunca viu
o que tem visto no hospital público em que trabalha, na linha de frente do 
combate à covid 19. O hospital fica na Mooca, um bairro de classe média de São 
Paulo que lidera o número de óbitos por habitante: 68,5 a cada 100 mil 
habitantes até 11 de março deste ano, contra a média de 49,5 no município.
Url : https://www.viomundo.com.br/entrevistas/caos-na-uti-enfermeira-da-linha-
de-frente-conta-tudo.html

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-03-25 21:20:01
Título: Com colapso, profissionais de saúde dizem que remédios de intubação 
estão acabando
Descrição: Em todo Brasil, pacientes estão com medo e profissionais, no limite, 
Conselho de Enfermagem de São Paulo recebeu três denúncias de falta de 
medicamentos para intubação desde a semana passada
Url :https://apublica.org/2021/03/com-colapso-profissionais-de-saude-dizem-que-
remedios-de-intubacao-estao-acabando/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Bolsonaro mente sobre cancelamento de lockdown de Páscoa na Alemanha
Descrição: Presidente disse que Merkel cancelou confinamento mais rígido na 
Semana Santa \porque efeitos de fechar tudo seriam mais graves que o vírus\. Mas
recuo ocorreu por dificuldades de planejamento e cronograma apertado.
Url :https://www.dw.com/pt-br/bolsonaro-mente-sobre-cancelamento-de-lockdown-de-
páscoa-na-alemanha/a-57006708?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
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Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: \Um mercado privado e ilegal de vacinas está se construindo no Brasil\
Descrição: Em entrevista à DW, deputado e ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha
fala sobre o caso de empresários em Minas Gerais que teriam se vacinado às 
escondidas. Ele acionou o Ministério Público contra o grupo.
Url :https://www.dw.com/pt-br/um-mercado-privado-e-ilegal-de-vacinas-está-se-
construindo-no-brasil/a-57007647?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-26 00:43:03
Título: Após Volkswagen, Toyota e Renault anunciam suspensão da produção no 
Brasil por conta do descontrole da pandemia
Descrição: Montadoras, em consonância com governos estaduais e no polo oposto ao
discurso de Bolsonaro, vão paralisar as atividades para evitar disseminação do 
coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/apos-volkswagen-toyota-e-renault-
anunciam-suspensao-da-producao-no-brasil-por-conta-do-descontrole-da-pandemia/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-25 13:04:30
Título: Após Volkswagen e Mercedes, Nissan do Brasil também interrompe produção 
por conta da COVID-19
Descrição: O agravamento da pandemia da COVID-19 levou a Nissan do Brasil a ser 
terceira montadora a anunciar a interrupção da fabricação de veículos. O anúncio
foi divulgado nesta quinta-feira (25).
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021032517207070-apos-volkswagen-e-
mercedes-nissan-do-brasil-tambem-interrompe-producao-por-conta-da-covid-19/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-25 12:48:45
Título: Prévia da inflação: Alta da gasolina faz IPC-15 explodir em março
Descrição: A gasolina, que registrou alta de 11,18% causou impacto de 0,56 ponto
percentual no resultado total, de 0,93%, segundo o IBGE
Url :https://revistaforum.com.br/politica/previa-da-inflacao-alta-da-gasolina-
faz-ipc-15-explodir-em-marco/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-25 18:24:22
Título: MST denuncia: moradores de acampamento em Juazeiro (BA) estão sendo 
expulsos da área ocupada
Descrição: Segundo Naiara Silva, dirigente do MST-BA, o governo do estado se 
comprometeu a encontrar uma área para o deslocamento dos assentados
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/mst-denuncia-moradores-de-
acampamento-em-juazeiro-ba-estao-sendo-expulsos-da-area-ocupada/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-25 20:05:34
Título: Rompe barragem na maior reserva de ouro do país e fecha entrada de 
cidade no Maranhão
Descrição: Principal acesso ao município de Godofredo Viana está interditado por
conta da lama derramada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/25/rompe-barragem-na-maior-reserva-
de-ouro-do-pais-e-fecha-entrada-de-cidade-no-maranhao
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-03-25 14:16:08
Título: Novo relatório da ONU sobre conservação das florestas “ressalta e 
evidencia tudo o que é negado por Bolsonaro”, diz líder indígena
Descrição: A médica indígena Myrna Cunningham falou sobre o relatório que aponta
os povos tradicionais como os “melhores guardiões da floresta”. Para ela, o 
Brasil vai na contramão do mundo em relação ao clima: “pelo que representa para 
a Amazônia, é assustador”
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Url :https://apublica.org/2021/03/novo-relatorio-da-onu-sobre-conservacao-das-
florestas-ressalta-e-evidencia-tudo-o-que-e-negado-por-bolsonaro-diz-lider-
indigena/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-25 16:37:18
Título: Garimpo ilegal desmatou o equivalente a 500 campos de futebol na TI 
Yanomami em 2020
Descrição: Mesmo com a pandemia, atividade avançou 30% no território, indígenas 
correm risco com doenças, violência e álcool
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/25/garimpo-ilegal-desmatou-o-
equivalente-a-500-campos-de-futebol-na-ti-yanomami-em-2020

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-03-25 08:15:22
Título: 'Os Yanomami podem desaparecer' - fotógrafa Claudia Andujar sobre povo 
ameaçado no Brasil
Descrição: Andujar viveu com a tribo e luta por eles. Uma apresentação oportuna 
de suas imagens chegará a Londres em breve. Já se passaram mais de 50 anos desde
que Claudia Andujar começou a fotografar os Yanomami, o povo da floresta 
amazônica perto da fronteira do Brasil com a Venezuela. Agora com 89 anos, ela 
está usando seu arquivo para aumentar sua visibilidade, em um momento em que sua
sobrevivência está sob nova ameaça. “A questão dos povos indígenas deveria ser 
mais respeitada, mais amplamente conhecida. Isso é muito importante, pois é a 
única maneira de o atual governo [brasileiro] vir a reconhecer seus direitos 
como seres humanos de ocupar suas terras ”, disse Andujar, falando de São Paulo.
“Este governo não está interessado em seus direitos.” Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/global-development/2021/mar/25/brazil-yanomami-
could-disappear-photographer-claudia-andujar-people-under-threat

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-25 16:06:06
Título: Garimpeiros atacam associação de mulheres indígenas Munduruku no Pará
Descrição: Ataque ocorreu nesta quinta-feira (25), em Jacareacanga, no Pará, 
indígenas relataram o caso ao MPF
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/25/garimpeiros-atacam-associacao-
de-mulheres-indigenas-munduruku-no-para

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-03-25
Título: O que significa o recado de Arthur Lira a Jair Bolsonaro.
Descrição: O discurso do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-
PI), na quarta-feira 24 foi interpretado por parlamentares como um recado do 
Centrão ao Poder Executivo.
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/o-que-significa-o-recado-de-
arthur-lira-a-jair-bolsonaro/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-25 11:58:23
Título: Bolsonaro foi abandonado pelos mais ricos, diz William Waac
Descrição: O jornalista William Waack, no Estadão, disse nesta quinta (25/3) que
parte relevante do agronegócio e do setor industrial abandonou o presidente Jair
Bolsonaro de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/bolsonaro-foi-abandonado-pelos-
mais-ricos-diz-william-waac/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-26 00:02:42
Título: Petroleiros entram em greve a partir de sexta-feira (26)
Descrição: Petroleiros da SIX entram em greve a partir de sexta-feira (26/3) 
Movimento pressiona a gestão da Usina do Xisto a negociar a pauta dos 
trabalhadores 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/petroleiros-entram-em-greve-a-
partir-de-sexta-feira-26/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-25 13:45:14
Título: Cinco vezes que Bolsonaro, ou pessoas ligadas a ele, recorreram a 
símbolos nazistas
Descrição: Gesto de Filipe Martins, assessor do presidente, não é isolado e 
mostra relação estreita de Bolsonarismo com nazismo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/25/cinco-vezes-que-bolsonaro-ou-
pessoas-ligadas-a-ele-recorreram-a-simbolos-nazistas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-25 12:13:23
Título: Ministro da Saúde é recebido com protesto ao visitar Faculdade de 
Medicina da USP
Descrição: Queiroga se reuniu com docentes nesta quinta (25), comunidade 
acadêmica organizou ato em repúdio à condução da pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/25/ministro-da-saude-e-recebido-
com-protesto-ao-visitar-faculdade-de-medicina-da-usp
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-25 11:59:52
Título: No RS, três pacientes morrem após tratamento experimental  com 
cloroquina
Descrição: Na última quinta (18), Bolsonaro usou sua live semanal para 
incentivar o tratamento com nebulização de cloroquina
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/25/rs-tres-pacientes-morrem-apos-
serem-nebulizados-com-hidroxicloroquina-diluida
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-25 11:35:39
Título: Força-tarefa de combate a feminicídios organiza ações no Rio Grande do 
Sul
Descrição: Reunião para organizar seu calendário de atividades em 2021 será 
nesta quinta-feira (25)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/25/forca-tarefa-de-combate-a-
feminicidios-organiza-acoes-no-rio-grande-do-sul
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-25 10:46:51
Título: Artigo | 300 mil mortes marcadas pela omissão e pela incompetência
Descrição: Enquanto o sistema de saúde está colapsado, a vacinação avança a 
passos lentos, apenas 6% da população recebeu a 1a dose
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/25/artigo-300-mil-mortes-marcadas-
pela-omissao-e-pela-incompetencia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-25 08:02:28
Título: Decisão que autoriza celebrar ditadura pode custar caro à democracia, 
diz jurista
Descrição: Tribunal federal em Pernambuco decidiu que a homenagem do governo 
Bolsonaro não afronta a Constituição
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/25/decisao-que-autoriza-celebrar-
ditadura-pode-custar-caro-a-democracia-diz-jurista
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-25 23:29:20
Título: Auxílio emergencial ‘chinfrim’ será liberado dia 1º de abril, confirma 
Bolsonaro
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro confirmou na live desta quinta (25/3) que
o o auxílio emergencial já estará disponível para consulta no dia 1º de abril. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/auxilio-emergencial-chinfrim-sera-
liberado-dia-1o-de-abril-confirma-bolsonaro/

 

https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/auxilio-emergencial-chinfrim-sera-liberado-dia-1o-de-abril-confirma-bolsonaro/
https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/auxilio-emergencial-chinfrim-sera-liberado-dia-1o-de-abril-confirma-bolsonaro/
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/25/decisao-que-autoriza-celebrar-ditadura-pode-custar-caro-a-democracia-diz-jurista
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/25/decisao-que-autoriza-celebrar-ditadura-pode-custar-caro-a-democracia-diz-jurista
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/25/artigo-300-mil-mortes-marcadas-pela-omissao-e-pela-incompetencia
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/25/artigo-300-mil-mortes-marcadas-pela-omissao-e-pela-incompetencia
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/25/forca-tarefa-de-combate-a-feminicidios-organiza-acoes-no-rio-grande-do-sul
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/25/forca-tarefa-de-combate-a-feminicidios-organiza-acoes-no-rio-grande-do-sul
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/25/rs-tres-pacientes-morrem-apos-serem-nebulizados-com-hidroxicloroquina-diluida
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/25/rs-tres-pacientes-morrem-apos-serem-nebulizados-com-hidroxicloroquina-diluida
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/25/ministro-da-saude-e-recebido-com-protesto-ao-visitar-faculdade-de-medicina-da-usp
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/25/ministro-da-saude-e-recebido-com-protesto-ao-visitar-faculdade-de-medicina-da-usp
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/25/cinco-vezes-que-bolsonaro-ou-pessoas-ligadas-a-ele-recorreram-a-simbolos-nazistas
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/25/cinco-vezes-que-bolsonaro-ou-pessoas-ligadas-a-ele-recorreram-a-simbolos-nazistas


Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-26 09:19:18
Título: Mulheres relatam em depoimento supostas agressões de padrasto de Henry 
contra crianças
Descrição: Ex-namorada acusou o vereador Dr. Jairinho (Solidariedade) de agredir
a sua filha adolescente quando ela tinha 4 anos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mulheres-relatam-em-depoimento-supostas-
agressoes-de-padrasto-de-henry-contra-criancas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-26 08:25:41
Título: Anvisa autoriza Butantan a iniciar testes com vacina brasileira contra a
Covid-19
Descrição: Diretor do Butantan, Dimas Covas dará mais detalhes dos testes com a 
ButanVac, vacina brasileira contra a Covid-19 que será testada inicialmente em 
1.800 pacientes
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/anvisa-autoriza-butantan-a-iniciar-
testes-com-vacina-brasileira-contra-a-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-26 02:26:58
Título: Vereadora trans de Niterói afirma que vereador bolsonarista a chamou de 
“vagabundo” e tentou agredi-la
Descrição: \Chorei, senti medo, senti a dor de ser mulher negra e trans na 
política\, disse Benny Briolly (PSOL) após denunciar tentativa de agressão de 
Douglas Gomes (PTC)
Url :https://revistaforum.com.br/lgbt/vereadora-trans-de-niteroi-afirma-que-
vereador-bolsonarista-a-chamou-de-vagabundo-e-tentou-agredi-la/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-26 00:52:41
Título: Dilma: “Misoginia é a expressão do machismo contra a mulher com algum 
nível de poder”
Descrição: “Tenho certeza que não se pode fazer política social sem colocar no 
centro a questão da mulher e a questão do negro”, destacou
Url :https://revistaforum.com.br/politica/dilma-a-misoginia-e-a-expressao-do-
machismo-contra-a-mulher-com-algum-nivel-de-poder/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-26 00:51:59
Título: Nunca na História a vida foi tão menosprezada no Brasil – Por Alexandre 
Padilha
Descrição: O que está acontecendo em território brasileiro é genocídio. Quatro 
ministros passaram pelo Ministério da Saúde em meio à maior tragédia humana que 
o país já enfrentou.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/nunca-na-historia-a-vida-foi-tao-
menosprezada-no-brasil-por-alexandre-padilha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-26 00:46:40
Título: Guedes defende compra indiscriminada de vacinas por empresários
Descrição: Declaração do ministro acontece em meio ao surgimento de casos de 
vacinação clandestina
Url :https://revistaforum.com.br/politica/guedes-defende-compra-indiscriminada-
de-vacinas-por-empresarios/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-26 00:22:16
Título: “Delgatti antecipou a história”, afirma Dilma sobre denúncias da Lava 
Jato
Descrição: Para a ex-presidenta, as mensagens gravadas da operação deixaram 
claro “os excessos do Dallagnol, que quis criar uma fundação da Lava Jato, com 
2,5 bilhões, houve toda uma pretensão de controlar o judiciário”
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/o-delgatti-antecipou-a-historia-
afirma-dilma-sobre-denuncias-da-lava-jato/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-25 23:02:27
Título: Ex-presidenta Dilma Rousseff faz um balanço político do golpe ao 
pandemônio dos dias atuais
Descrição: O Fórum Sindical traz nesta quinta-feira Dilma Rousseff. Desde a 
juventude Dilma lutou contra a ditadura militar, foi presa e torturada.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/ex-presidenta-dilma-rousseff-faz-um-
balanco-politico-do-golpe-ao-pandemonio-dos-dias-atuais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-25 22:30:22
Título: Por vacinação de bancários, parlamentares apresentam emendas à MP do 
auxílio
Descrição: Deputados afirmam que atividades exercidas por empregados da Caixa 
Econômica Federal e de outros bancos são essenciais ao país. Eles solicitam 
priorização destes trabalhadores em ações de imunização pelo SUS.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/por-vacinacao-de-bancarios-
parlamentares-apresentam-emendas-a-mp-do-auxilio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-25 21:28:46
Título: Vídeo: Deputado distrital do PSOL vai pedir exoneração de subsecretário 
que prendeu militante
Descrição: “É absurdo que as pessoas sejam presas nesse país por militar, por 
defender o direito à moradia, que é um direito básico”, diz Fábio Felix
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/video-deputado-distrital-do-psol-
vai-pedir-exoneracao-de-subsecretario-que-prendeu-militante/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-25 19:31:35
Título: Guedes diz que só aumenta auxílio emergencial após privatizações
Descrição: O ministro da Economia participou de audiência no Senado nesta quinta
Url :https://revistaforum.com.br/politica/guedes-diz-que-so-aumenta-auxilio-
emergencial-apos-privatizacoes/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-26 05:29:40
Título: Prefeito de Teresina não compra remédios, e doentes com covid-19 podem 
morrer sem intubação
Descrição: Dr. Pessoa sabe há semanas que a capital do Piauí sofre com estoque 
zerado de medicamentos cruciais, mas ignora pedido de compra de emergência.The 
post Prefeito de Teresina não compra remédios, e doentes com covid-19 podem 
morrer sem intubação appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/26/prefeito-teresina-remedios-para-
intubacao-covid-19/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-25 20:04:20
Título: Responder mal à pandemia derruba ministros na América Latina – mas não 
no Brasil
Descrição: Após passar metade de 2020 com a pandemia controlada, o Paraguai 
atingiu o colapso. Agora, milhares vão às ruas pedir a renúncia do presidente, e
o ministro da Saúde já caiu. O que virá?The post Responder mal à pandemia 
derruba ministros na América Latina – mas não no Brasil appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/25/responder-mal-a-pandemia-derruba-
ministros-na-america-latina-mas-nao-no-brasil/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-03-26 03:00:00
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Título: Quando o Brasil superará sua grande crise? Entrevista especial com 
Renato Janine Ribeiro e Luiz Carlos Bresser-Pereira
Descrição:  
Ao analisar as crises sanitária, econômica e política do Brasil, o filósofo 
http://www.ihu.unisinos.br/607836-quando-o-brasil-superara-sua-grande-crise-
entrevista-especial-com-renato-janine-ribeiro-e-luiz-carlos-bresser-pereira
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-26 06:30:05
Título: Com pelo menos seis mortes, Senado oculta dados de Covid
Descrição: Com pelo menos seis mortes por Covid, o Senado não divulga nenhum 
número sobre a doença na Casa.Na semana passada, morreu o senador Major Olimpio,
do PSL de São Paulo.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/com-pelo-menos-seis-mortes-senado-
oculta-dados-de-covid-1-24942262
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-25 22:38:04
Título: Por que o Congresso quer demissão de Ernesto Araújo?
Descrição: Identificado como um dos responsáveis pela escassez de vacinas contra
a covid-19 no Brasil, chanceler é visto por base aliada como empecilho para 
governo Bolsonaro superar crise.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56532188
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-25 23:36:59
Título: Covid-19: como o Reino Unido fez número diário de mortos desabar de 1,3 
mil para 36
Descrição: Lockdown e vacinação foram a chave para o Reino Unido acelerar o 
combate contra o coronavírus.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-56527281
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-25 21:36:56
Título: Sem controle da pandemia, Brasil se torna ameaça mundial 
Descrição: Países vizinhos adotam medidas para reduzir o tráfego de pessoas nas 
fronteiras e se protegerem da variante brasileira do coronavírus
Url :https://brasil.elpais.com/sociedade/2021-03-25/sem-controle-da-pandemia-
brasil-se-torna-ameaca-mundial.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-26 02:04:09
Título: Google, Facebook e Twitter admitem ao Congresso dos EUA que 
desempenharam papel no ataque ao Capitólio
Descrição: CEOs das gigantes tecnológicas abordam a radicalização nas 
plataformas pela primeira vez desde que silenciaram o então presidente Donald 
Trump
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-03-26/google-facebook-e-
twitter-admitem-ao-congresso-que-desempenharam-um-papel-no-ataque-ao-
capitolio.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-25 00:00:00
Título: Fracasso de Ernesto Araújo no Itamaraty não é acidente
Descrição: Não era possível esperar muito de uma política externa que tinha como
prioridades brigar com a China, mudar a embaixada brasileira em Israel para 
atender aos evangélicos, lutar contra uma conspiração globalista e conseguir um 
posto diplomático para o filho do presidente. O fracasso de Ernesto Araújo como 
chanceler não é acidente.Leia mais (03/25/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2021/03/fracasso-de-ernesto-araujo-no-itamaraty-
nao-e-acidente.shtml
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-25 00:00:00
Título: Espírito Santo vai implantar lockdown em todo o estado a partir de 
domingo
Descrição: O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou 
nesta quinta-feira (25) que o estado entrará em lockdown por uma semana a partir
de domingo (28). Trata-se de estratégia para conter o avanço da pandemia da 
Covid-19.Leia mais (03/25/2021 - 14h05)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/03/espirito-santo-vai-implantar-lockdown-em-todo-o-
estado-a-partir-de-domingo.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-03-26 01:27:00
Título: Congresso aprova Orçamento com despesas obrigatórias baseadas em salário
mínimo inferior ao atual
Descrição: Piso chegou a R$ 1.100 com a inflação mais alta, mas o parecer 
aprovado considera previsão inicial de R$ 1.067, de agosto, relator-geral 
destinou mais R$ 26,5 bilhões para obras e saúde
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/740150-congresso-aprova-orcamento-com-
despesas-obrigatorias-baseadas-em-salario-minimo-inferior-ao-atual/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-26 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 26 de março
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
sexta-feira (26), marcada pelas novas vacinas contra a COVID-19 no Brasil e na 
Rússia, pela retirada de tropas da Eritreia da região de Tigré e retaliação 
chinesa às marcas de roupas internacionais que aderiram às restrições a 
Xinjiang.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021032617210438-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-26-de-marco/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-25 23:26:20
Título: 'Mentiras e desinformação': China sanciona empresas do Reino Unido
Descrição: A China sancionou empresas e parlamentares do Reino Unido nesta 
quinta-feira (25) em função do que chamou de \mentiras e desinformação\ 
espalhadas sobre supostas violações dos direitos humanos na região autônoma de 
Xinjiang.
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2021032517209426-mentiras-e-
desinformacao-china-sanciona-empresas-do-reino-unido/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-25 14:57:45
Título: Venezuela abre investigação criminal contra Guaidó por 'sequestro' de 
recursos
Descrição: O Ministério Público da Venezuela abriu uma investigação criminal 
contra o ex-deputado da oposição Juan Guaidó por sequestro de recursos do 
Estado, informou o procurador-geral Tarek William Saab.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021032517207949-venezuela-abre-
investigacao-criminal-contra-guaido-por-sequestro-de-recursos/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-25 13:21:06
Título: Índia não proibiu exportações de vacinas contra COVID-19, diz fonte do 
governo
Descrição: A Índia não impôs proibição às exportações de vacinas contra o 
coronavírus e Nova Deli continuará a fornecer imunizantes de maneira gradual.
Url :https://br.sputniknews.com/asia_oceania/2021032517206662-india-nao-proibiu-
exportacoes-de-vacinas-contra-covid-19-diz-fonte-do-governo/
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