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Fonte: Mediapart - França
Data: 2021-03-27 18:51:08
Título: Por que a Comuna de Paris parou às portas do Banque de France
Descrição: Durante os 72 dias de sua existência, a Comuna de Paris negociou 
alguns milhões de francos com um Banque de France que regou Versalhes com 
dinheiro novo. Compreender esse respeito provavelmente significa entender melhor
o Município e suas lições para hoje.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/france/270321/pourquoi-la-commune-de-
paris-s-est-arretee-aux-portes-de-la-banque-de-france

Fonte: NYT > World News
Data: 2021-03-29 01:36:35
Título: Um colapso previsto: como o surto de Covid-19 no Brasil oprimiu 
hospitais
Descrição: O vírus já matou mais de 300.000 pessoas no Brasil, sua propagação 
auxiliada por uma variante altamente contagiosa, brigas políticas e desconfiança
na ciência.
Url :https://www.nytimes.com/2021/03/27/world/americas/virus-brazil-
bolsonaro.html

Fonte: Mediapart - França
Data: 2021-03-29 08:09:53
Título: No Brasil, as herdeiras de Marielle Franco estão organizando
Descrição: A vereadora negra e lésbica, nascida na favela e ativista dos 
direitos humanos, assassinada em 2018, continua a inspirar. Ativistas paulistas 
subverteram as regras do código eleitoral brasileiro para impor uma presença 
coletiva nas autoridades municipais durante as eleições de novembro de 2020. 
Para alguns, com risco de vida
Url :https://www.mediapart.fr/journal/international/290321/au-bresil-les-
heritieres-de-marielle-franco-s-organisent

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-27 18:32:12
Título: Prisão de jovem negro por desacato à PM expõe eugenia do Judiciário, diz
advogado
Descrição: Juíza contrariou a Defensoria e condenou o atendente Matheus dos 
Santos Brito por \risco à ordem pública\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/27/prisao-de-jovem-negro-por-
desacato-a-pm-expoe-eugenia-do-judiciario-diz-advogado
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-29 09:16:35
Título: Insanidade de Bolsonaro provoca surto em PM que foi neutralizado por 
colegas na Bahia
Descrição: Festas clandestinas, atos e carreatas em frente a hospitais, 
continência à cloroquina. O reflexo da insanidade de Jair Bolsonaro em seus 
seguidores têm criado um surto psicótico coletivo em uma parcela da população. 
Neste domingo (28), o reflexo da insanidade presidencial causou nova tragédia, 
que pode ganhar proporções ainda maiores com a ajuda de bolsonaristas [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/insanidade-de-bolsonaro-provoca-surto-
em-pm-que-foi-neutralizado-por-colegas-na-bahia/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-27 14:05:23
Título: A ascensão do ‘narcopentecostalismo’ no Rio de Janeiro
Descrição: Parte da cúpula da facção Terceiro Comando Puro se converteu a 
igrejas evangélicas neopentecostais. Peixão, chefe do crime no conjunto de 
favelas chamado Complexo de Israel, se refere aos seus soldados como Exército do
Deus Vivo
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Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-27/a-ascensao-do-
narcopentecostalismo-no-rio-de-janeiro.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-28 18:33:07
Título: Brasil registra mais 1.656 óbitos e número de mortos da pandemia passa 
os 312 mil
Descrição: Ao todo, 44.326 casos novos da doença foram registrados neste domingo
(28), SP teve mais de 300 aglomerações no sábado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/28/brasil-registra-mais-1-656-
obitos-e-numero-de-mortos-da-pandemia-passa-os-312-mil

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-28 20:09:06
Título: O higienismo do ‘apartheid vacinal’ e o apagão das vacinas para os 
pobres na pandemia
Descrição: Por Milton Alves* Duas máximas costumam frequentar o debate público. 
São sentenças proferidas em quase 99% das ocasiões quando o debate é sobre as 
mazelas 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/o-higienismo-do-apartheid-vacinal-
e-o-apagao-das-vacinas-para-os-pobres-na-pandemia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-29 01:36:36
Título: “Vidas idosas importam”, movimento repudia fala de Janaina Paschoal e 
diz que é “geronticídio”
Descrição: A deputada afirmou que é preciso priorizar a vida dos mais jovens 
para que \haja um futuro\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/vidas-idosas-importam-movimento-
repudia-fala-de-janaina-paschoal-e-diz-que-e-geronticidio/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-03-26
Título: Antes de ser assessor de Bolsonaro, Filipe G. Martins trabalhou na 
Embaixada Americana
Descrição: Martins, a quem se atribui a apresentação de Jair Bolsonaro a Steve 
Bannon, trabalhou na embaixada durante o período do golpe entre dezembro de 
2014, após a eleição, e julho de 2016, quando o impeachment de Dilma Rousseff 
estava praticamente selado.
Url : https://www.brasil247.com/regionais/brasilia/antes-de-ser-assessor-de-
bolsonaro-filipe-g-martins-trabalhou-na-embaixada-americana

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Em carta, diplomatas pedem saída de Ernesto Araújo
Descrição: Grupo de 300 diplomatas afirma que atual política externa causa \
graves prejuízos\ à imagem do país. Ministro seria alvo constante de piadas em 
meios diplomáticos no exterior.
Url :https://www.dw.com/pt-br/em-carta-diplomatas-pedem-saída-de-ernesto-araújo/
a-57032691?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: DiarioDoCentroDo Mundo
Data: 2021-03-28
Título: Araújo convoca reunião de última hora na segunda para comunicar 
demissão, dizem diplomatas
Descrição: Convocou uma reunião de última hora com os secretários do Itamaraty 
para segunda de manhã. Nos bastidores, diplomatas afirmam que o ministro das 
Relações Exteriores, que já respira por aparelhos, não deve permanecer no cargo.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/araujo-convoca-reuniao-de-ultima-
hora-na-segunda-para-comunicar-demissao-dizem-diplomatas/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-28 23:07:38
Título: Ernesto Araújo atira na senadora Kátia Abreu antes de cair do Itamaraty
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Descrição: É mais uma ema do Palácio do Planalto começar falar em javanês do que
o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, continuar no cargo depois 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/ernesto-araujo-atira-na-senadora-
katia-abreus-antes-de-cair-do-itamaraty/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Más de 70 países acogen actividades contra bloqueo a Cuba (+ Foto)
Descrição: París, 28 mar (Prensa Latina) La jornada mundial de caravanas y otras
acciones contra el bloqueo estadounidense a Cuba dejó este fin de semana 
actividades en más de 70 países, un dato aún preliminar, señalaron hoy 
promotores de la movilización.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=438999&SEO=mas-de-70-paises-
acogen-actividades-contra-bloqueo-a-cuba-foto

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-03-27
Título: Quem ainda segura o ex-capitão à frente do governo mais lastimável da 
história?
Descrição: Se quisessem, nossas elites destruiriam a imagem de Bolsonaro em dois
ou três meses e seus 30% virariam fumaça, escreve Marcos Coimbra.
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/quem-ainda-segura-o-ex-capitao-a-
frente-do-governo-mais-lastimavel-da-historia/ 

Fonte: Associação Cultural José Marti – Porto Alegre – Brasileira
Data: 2021-03-27
Título: Pelo fim do Bloqueio A Cuba. Caravana Mundial pelo fim bloqueio 
assassino imposto pelo império estadunidense a ilha de Cuba. Crime de Lesa 
Humanidade. Solidariedade Não se bloqueia
Url : https://www.facebook.com/AssociacaoCulturalJoseMartiRS

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-28 14:44:23
Título: Famílias criam movimento para pressionar Doria contra aulas presenciais 
na pandemia
Descrição: Governador determinou que educação é “atividade essencial”, “Ignora o
pior momento da crise sanitária”, reclama mãe
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/28/familias-criam-movimento-para-
pressionar-doria-contra-aulas-presenciais-na-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-28 13:16:17
Título: Detento morre de covid intubado na UTI em MG, mas atestado de óbito não 
cita a doença
Descrição: Para advogada que acompanha realidade do Estado, subnotificação de 
morte por covid-19 é a regra nos presídios de Minas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/28/detento-morre-de-covid-intubado-
na-uti-em-mg-mas-atestado-de-obito-nao-cita-a-doenca
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-28 09:10:09
Título: Não temos vacina na velocidade necessária para evitar novas cepas, 
alerta pesquisador
Descrição: Distanciamento é alternativa à vacinação lenta, diz Fernando Spilki, 
ex-presidente da Sociedade Brasileira de Virologia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/28/nao-temos-vacina-na-velocidade-
necessaria-para-evitar-novas-cepas-alerta-pesquisador
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-28 09:08:36
Título: \Pandemia tornou mais dramático o que sempre existiu\, diz filósofa 
Silvia Federici
Descrição: Ao BDF, Federici fala sobre o impacto da pandemia na vida das 
mulheres e a reorganização do movimento feminista
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/28/pandemia-tornou-mais-dramatico-
o-que-sempre-existiu-diz-filosofa-silvia-federici
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-27 11:13:53
Título: Carter Batista: “A sociedade entenderá o recado quando o futebol parar”
Descrição: Fundador do Esse Dia Foi Louco é sucesso na internet falando de 
futebol sarcasticamente com pitadas políticas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/27/carter-batista-a-sociedade-
entendera-o-recado-quando-o-futebol-parar
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-28 19:45:28
Título: Para Bolsonaro, governar é inaugurar cemitérios e distribuir caixões de 
defunto
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro é uma espécie de Odorico Paraguaçu dos 
tempos modernos. Para o mandatário, governar é inaugurar cemitérios. O Brasil 
perdeu mais 3.438 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/para-bolsonaro-governar-e-
inaugurar-cemiterios-e-distribuir-caixoes-de-defunto/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-28 11:50:34
Título: Notícias ao vivo da Covid: 38% dos pacientes morreram sem chegar ao 
leito da UTI
Descrição: Neste ano, 38% dos mortos por Covid em hospitais não chegaram ao 
leito da UTI. Os dados são da base do Sivep-Gripe, sistema usado pelo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/noticias-ao-vivo-da-covid-38-dos-
pacientes-morreram-sem-chegar-ao-leito-da-uti/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-27 22:51:22
Título: Biden vai aumentar os impostos sobre as empresas e os ricos enquanto 
Bolsonaro ataca os pobres
Descrição: É covardia comparar, mas vamos lá. O presidente dos Estados Unidos, 
Joe Biden, vai aumentar os impostos sobre as empresas e os ricos como antídoto 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/biden-vai-aumentar-os-impostos-
sobre-as-empresas-e-os-ricos-enquanto-bolsonaro-ataca-os-pobres/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-27 01:29:38
Título: Jornal Nacional: o tríplex não era do ex-presidente Lula
Descrição: Antes tarde do que nunca. O Jornal Nacional, da TV Globo, registrou 
nesta sexta-feira (26/3) que o tríplex do Guarujá (SP) nunca pertenceu ao ex-
presidente 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/jornal-nacional-o-triplex-nao-era-
do-ex-presidente-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-29 00:06:26
Título: Líder do movimento Entregadores Antifascistas foi perseguido e agredido 
por policiais
Descrição: Paulo Galo afirma ter respondido a uma provocação dos PMs e que não 
parou no momento em que a viatura mandou, pois, estava em local periférico e 
temia por sua segurança
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/lider-do-movimento-entregadores-
antifascistas-foi-perseguido-e-agredido-por-policiais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-28 23:09:56
Título: Kátia Abreu responde Ernesto Araújo: “Marginal”
Descrição: O ministro das Relações exteriores insinuou nas redes sociais que a 
Comissão de Relações Exteriores do Senado, a qual a senadora preside, estaria 
envolvida em um lobby chinês pelo 5G
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Url :https://revistaforum.com.br/noticias/katia-abreu-responde-ernesto-araujo-
marginal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-28 22:45:45
Título: Forças Armadas se protegeram nos quartéis, para causar a morte fora 
deles – Por Kerison Lopes
Descrição: Se um dia a democracia voltar, esses militares têm que ser 
exemplarmente punidos, ao contrário da anistia que receberam pelos crimes de 64.
Só assim teremos um dia forças que sirvam para defender seu povo
Url :https://revistaforum.com.br/debates/forcas-armadas-se-protegeram-nos-
quarteis-para-causar-a-morte-fora-deles-por-kerison-lopes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-28 22:21:01
Título: 64 Jamais! Ele cairá e ela não voltará mais – Por Danilo Nunes
Descrição: Estamos unidos(as) como nunca estivemos e enfrentaremos o bafo quente
da ditadura de pé. Ninguém mais cai.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/64-jamais-ele-caira-e-ela-nao-voltara-
mais-por-danilo-nunes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-28 21:14:50
Título: Com política oposta a de Bolsonaro, Exército segue lockdown e tem 
mortalidade de 0,13%
Descrição: Segundo general Paulo Sergio, responsável pelo setor de recursos 
humanos do Exército todas as medidas sanitárias são rigorosamente cumpridas nos 
quartéis, taxa de letalidade do Brasil é de 2,5%
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/com-politica-oposta-a-de-bolsonaro-
exercito-segue-lockdown-e-tem-mortalidade-de-013/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-28 20:57:07
Título: Após lockdown, prefeito de Araraquara é ameaçado de morte
Descrição: Edinho Silva (PT) teve o endereço de sua casa divulgado nas redes 
sociais e um grupo ameaçou ir à sua casa matá-lo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/apos-lockdown-prefeito-de-araraquara-
e-ameacado-de-morte/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-28 15:44:32
Título: Marqueteiro de Moro e Roberto Carlos é multado por não ter declarado 
bens e valores que mantinha no exterior
Descrição: Dody Sirena foi contratado por Moro logo após sua saída do ministério
da Justiça para atuar na gestão de palestras corporativas e no lançamento de um 
livro do ex-juiz
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/marqueteiro-de-moro-e-roberto-carlos-e-
multado-por-nao-ter-declarado-bens-e-valores-que-mantinha-no-exterior/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-28 15:12:18
Título: Carta aberta a Xuxa Meneghel – Por Julian Rodrigues
Descrição: Seu pedido de desculpas, eu vi. Mostra que você não entendeu nada. 
Não se convenceu de fato que falou uma bobagem descomunal. Você propagou uma 
ideia nazista. Acorde!
Url :https://revistaforum.com.br/rede/carta-aberta-a-xuxa-meneghel-por-julian-
rodrigues/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-28 11:35:16
Título: Há um ano, dono do Madero dizia que Brasil não podia parar por “5 ou 7 
mil pessoas que morrerão”
Descrição: O vídeo voltou a bombar nas redes neste domingo, no momento em que 
país ultrapassa 300 mil mortes
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Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/ha-um-ano-dono-do-madero-dizia-
que-brasil-nao-podia-parar-por-5-ou-7-mil-pessoas-que-morrerao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-28 11:14:25
Título: Drauzio Varella: Enquanto Bolsonaro passeava de jet ski e não usava 
máscara, pandemia saiu do controle
Descrição: Sobre o comitê de crise criado por Bolsonaro, o médico comenta: 
“Imaginar que uma equipe comandada por ele será capaz de nos tirar dessa 
situação é acreditar que mulher casada com padre vira mula sem cabeça”
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/drauzio-varella-enquanto-bolsonaro-
passeava-de-jet-ski-e-nao-usava-mascara-pandemia-saiu-do-controle/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-28 01:00:49
Título: Delatora de Delúbio Soares é condenada por falso testemunho
Descrição: Em depoimento, Maria Auxiliadora inventou uma história para 
prejudicar o ex-patrão que tinha relações com o ex-tesoureiro do PT
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/delatora-de-delubio-soares-e-
condenada-por-falso-testemunho/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-27 23:45:18
Título: Janaína Paschoal pede menos recursos de Covid para idosos
Descrição: Deputada ainda justificou dizendo que é preciso preservar os jovens 
para \que haja um futuro\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/janaina-paschoal-faz-tweet-em-que-
pede-menos-recursos-do-covid-para-os-idosos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-27 23:15:04
Título: Paulo Henrique Amorim profético sobre Lula, Moro e o Brasil, veja vídeo
Descrição: O jornalista, no auge da operação Lava Jato, já denunciava as 
atitudes suspeitas do ex-juiz, que foram confirmadas nesta semana pelo STF
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/paulo-henrique-amorim-profetico-sobre-
lula-moro-e-o-brasil-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-27 21:46:26
Título: Gleisi Hoffmann: Não há conversas sobre 2022, o foco agora é conter a 
pandemia e o Bolsonaro
Descrição: Ao contrário do que circulou pela imprensa tradicional, a presidenta 
do PT afirmou que a indicação do PSOL e PSB para a liderança da minoria e da 
oposição, respectivamente, não envolve acordos para a próxima disputa 
presidencial
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/gleisi-hoffmann-nao-ha-conversas-
sobre-2022-o-foco-agora-e-conter-a-pandemia-e-o-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-27 11:39:21
Título: Diretor do Diap diz que Bolsonaro nunca esteve tão perto do impeachment
Descrição: Crise humanitária se agrava a cada dia. Apoio ao presidente, hoje, se
restringe à base militar, um pequeno segmento da área empresarial, os defensores
de armamento e evangélicos fundamentalistas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/diretor-do-diap-diz-que-bolsonaro-
nunca-esteve-tao-perto-do-impeachment/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-28 11:00:30
Título: Quarto ministro da Saúde, Queiroga é Bolsonaro de jaleco
Descrição: O médico chegou à presidência da Sociedade Brasileira de Cardiologia 
usando métodos bolsonaristas, acusando seu adversário de petista. Na pandemia, 
não condenou explicitamente o uso da cloroquina.The post Quarto ministro da 
Saúde, Queiroga é Bolsonaro de jaleco appeared first on The Intercept.
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Url :https://theintercept.com/2021/03/28/quarto-ministro-saude-marcelo-queiroga-
bolsonaro-jaleco/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-27 16:55:03
Título: Abandonado por Bolsonaro, governador de Santa Catarina é afastado no 
escândalo dos respiradores
Descrição: Para escapar do impeachment, Carlos Moisés entregou o governo à 
'velha política' e fugiu do combate à pandemia. Não funcionou.The post 
Abandonado por Bolsonaro, governador de Santa Catarina é afastado no escândalo 
dos respiradores appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/27/impeachment-carlos-moises-respiradores-
fantasmas-santa-catarina/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-03-29 03:00:00
Título: Desmonte dos órgãos de fiscalização leva indígenas a realizarem 
autodemarcação de suas terras para tentar evitar genocídio completo. Entrevista 
especial com Luísa Pontes Molina
Descrição:  
Passaram-se mais de 32 anos desde que a Constituição Federal foi promulgada e 27
anos do prazo limite para a http://www.ihu.unisinos.br/607796-desmonte-dos-
orgaos-de-fiscalizacao-leva-indigenas-a-realizarem-autodemarcacao-de-suas-
terras-para-tentar-evitar-genocidio-completo-entrevista-especial-com-luisa-
pontes-molina
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-03-27 03:00:00
Título: “Em Jesus, Deus nos ajuda a suportar e superar o peso inevitável da 
existência”. Entrevista especial com Alonso Gonçalves
Descrição:  
“Quando olhamos para a http://www.ihu.unisinos.br/607881-em-jesus-deus-nos-
ajuda-a-suportar-e-superar-o-peso-inevitavel-da-existencia-entrevista-especial-
com-alonso-goncalves
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-29 06:37:04
Título: Rio e São Paulo gastam R$ 5,2 bi por ano na guerra às drogas
Descrição: RIO — Em apenas um ano, Rio de Janeiro e São Paulo gastaram, juntos, 
R$ 5,2 bilhões para combater o tráfico e o uso de drogas. O cálculo é resultado 
de um levantamento inédito do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (Cesec)
da Universidade Candido Mendes, que analisa os impactos da proibição das drogas 
no orçamento dos dois estados.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/rio-sao-paulo-gastam-52-bi-por-ano-na-guerra-
as-drogas-24945770
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-29 06:30:32
Título: Diplomata, mulher de Ernesto curte posts sobre ameaça de 'golpe de 
Estado comunista'
Descrição: A diplomata Maria Eduarda de Seixas Corrêa, mulher de Ernesto Araújo,
curtiu no Twitter posts alertando sobre um \golpe de Estado comunista\.\O golpe 
de Estado comunista vem aí\, publicou Olavo de Carvalho na última sexta-feira.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/diplomata-mulher-de-ernesto-curte-
posts-sobre-ameaca-de-golpe-de-estado-comunista-24944262
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-29 06:00:43
Título: Por que mesmo com medidas protetivas mulheres são mortas por seus ex-
companheiros?
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/celina/por-que-mesmo-com-medidas-protetivas-
mulheres-sao-mortas-por-seus-ex-companheiros-24843782
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Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-29 08:39:47
Título: Indígenas pedem linha direta com governo Biden em conversas sobre 
Amazônia
Descrição: Nos últimos dias, autoridades dos EUA e Brasil têm tentado acertar 
metas ambientais, mas indígenas querem ser incluídos nas mesas de negociação
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56559841
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-28 22:47:54
Título: Brasil vive mês mais letal da pandemia, com a piora no atendimento de 
pacientes: “Muitos não morreriam”  
Descrição: Mais de 1.000 pessoas esperam por leitos de UTI ou enfermaria 
exclusivos para covid-19 em hospitais municipais de São Paulo, apesar da corrida
para criar novas vagas. “Tem que interromper a circulação do vírus ou a 
expectativa para abril será horrorosa”
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-28/brasil-vive-mes-mais-letal-da-
pandemia-com-a-piora-no-atendimento-de-pacientes-muitos-nao-morreriam.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-27 00:00:00
Título: Com suas obsessões e mentiras, Bolsonaro está ficando sozinho
Descrição: Seria uma reunião dos chefes dos Três Poderes para tratar da 
pandemia, pois o número de mortos havia passado dos 300 mil. Foi uma palhaçada 
típica das marquetagens oficiais. A encenação tinha a ver com o Executivo, e só 
com ele. Os outros dois Poderes nunca se meteram com a cloroquina nem com a \
gripezinha\. Além disso, a presença do ministro Luiz Fux na fotografia era 
meramente simbólica.Bolsonaro levou para o encontro alguns de seus ministros e 
governadores amigos. Ao fim da reunião, anunciou a formação de comitê para 
tratar da pandemia e delegou ao presidente do Senado a coordenação do trabalho 
com os governadores.Leia mais (03/27/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/eliogaspari/2021/03/com-suas-obsessoes-e-mentiras-bolsonaro-esta-
ficando-sozinho.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-03-27 00:17:00
Título: Grupo de juristas de combate ao racismo debate direitos de comunidades 
tradicionais na terça-feira
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/740585-grupo-de-juristas-de-combate-ao-
racismo-debate-direitos-de-comunidades-tradicionais-na-terca-feira/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-29 06:00:15
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 29 de março
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
segunda-feira (29), marcada pelo novo recorde de mortes no Brasil, pelo novo 
alvo da COVID-19 e pela apresentação do passaporte da COVID-19 na UE.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021032917225194-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-29-de-marco/
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