
     Boletim de Notícias – Brasil - 31/03/2021
              www.labdadosbrasil.com

Fonte: Site - Ditadura Nunca Mais - CNTE
Título: É importante lembrar para nunca mais reviver
Descrição: O site ditaduranuncamais.cnte.org.br é colaborativo e foi criado 
para destacar o retrocesso na educação brasileira por um regime que cassou 
direitos individuais, coletivos e políticos, abusou da integridade física e 
psíquica de milhares de pessoas, impôs ideologias conservadoras à sociedade, 
perseguiu, prendeu, torturou, exilou e matou cidadãos e cidadãs, cujos crimes 
(muitos deles) ainda carecem de elucidação e/ou reconhecimento por parte do 
Estado.
Url : https://ditaduranuncamais.cnte.org.br/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-03-29
Título: Importa pensar com a própria cabeça, não com a dos oligopólios.
Descrião: “O verdadeiro amor não está nas palavras mas nas ações, e só o amor 
pode conferir-lhe a verdadeira sabedoria.”
Leon Tolstoi.
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/importa-pensar-com-a-propria-
cabeca-nao-com-aquela-dos-oligopolios/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-30 22:06:42
Título: Brasil registra 3.780 mortes e bate novo recorde em 24 horas
Descrição: O Brasil teve 3.780 mortes para a Covid-19 nas últimas 24 horas, 
segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Desde o início da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/noticias-ao-vivo-da-covid-brasil-
registra-3-780-mortes-e-bate-novo-recorde-em-24-horas/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-30 15:42:37
Título: Artigo | Um genocídio em julgamento: o governo no “banco dos réus”
Descrição: Que os povos civilizados tenham sempre em mente que países não podem 
ser governados por personalidades delirantes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/30/artigo-um-genocidio-em-
julgamento-o-governo-no-banco-dos-reus

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: The Washington Post destaca o potencial da vacina COVID-19 de Cuba
Descrição: Washington, 30 de março (Prensa Latina) O jornal norte-americano The 
Washington Post destaca o potencial que Cuba tem hoje para produzir suas 
próprias vacinas contra a Covid-19, imunizar com elas a população da ilha e 
distribuí-las a outras nações.
Url :http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=439426&SEO=the-washington-
post-destaca-potencial-de-vacunas-anticovid-19-de-cuba

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-30 17:49:06
Título: Troca na Defesa denuncia crise militar e marca divisão entre generais 
sobre radicalismo de Bolsonaro
Descrição: Saída de ministro e comandantes das Forças Armadas pega o país de 
surpresa e abre incógnita sobre as apostas do presidente, pressionado pelo 
Centrão e o setor econômico
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-30/troca-na-defesa-denuncia-crise-
militar-e-marca-divisao-entre-generais-sobre-radicalismo-de-bolsonaro.html

Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-31 06:31:29
Título: Bolsonaro luta para não ser culpado por 'negligência criminosa', diz 
especialista em ditaduras latinas
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Descrição: Estudioso de ditaduras latinas e diretor do Projeto de Documentação 
Brasileiro do Arquivo de Segurança Nacional Americano, em Washington D.C., Peter
Kornbluh tem acompanhado com atenção os movimentos recentes na política nacional
do Brasil.
Url :https://epoca.globo.com/brasil/bolsonaro-luta-para-nao-ser-culpado-por-
negligencia-criminosa-diz-especialista-em-ditaduras-latinas-1-24949297

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-30 07:00:06
Título: \Só morreu porque era preto\, diz mãe de filho morto em operação 
policial na pandemia
Descrição: Rogerio da Silveira é uma das 193 vítimas de operações da polícia 
desde março de 2020 na região metropolitana do RJ
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/30/so-morreu-porque-era-preto-
desabafa-mae-que-teve-filho-morto-em-operacao-na-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-30 15:06:17
Título: Artigo | Mulheres-incubadoras: o projeto que condena a vítima e absolve 
o estuprador
Descrição: O PL 5435, conhecido como Bolsa Estupro, é a última fronteira do 
domínio do Estado sobre os corpos das mulheres
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/30/artigo-mulheres-incubadoras-o-
projeto-que-condena-a-vitima-e-absolve-o-estuprador

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-30 12:00:06
Título: Como vivem as mulheres da economia solidária de São Paulo durante a 
pandemia? 
Descrição: Com eventos e feiras de artesanato suspensas, trabalhadoras autônomas
viram renda despencar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/30/como-vivem-as-mulheres-da-
economia-solidaria-de-sao-paulo-durante-a-pandemia

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-30 21:28:37
Título: \Ameaça à democracia\: oposição anuncia novo pedido de impeachment de 
Bolsonaro
Descrição: Líderes apontam que presidente estaria tentando \se apropriar 
indevidamente\ das forças militares do país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/30/ameaca-a-democracia-oposicao-
anuncia-novo-pedido-de-impeachment-de-bolsonaro
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-30 00:00:00
Título: Bolsonaro teve encontro fora da agenda com Gilmar Mendes no Palácio da 
Alvorada
Descrição: O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, esteve na 
residência de Jair Bolsonaro no domingo (28). O encontro não foi colocado na 
agenda do presidente e o assunto da conversa não foi divulgado.Leia mais 
(03/30/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/03/bolsonaro-teve-encontro-fora-da-agenda-com-gilmar-
mendes-no-palacio-da-alvorada.shtml

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-30 15:35:02
Título: PGR deve abrir à defesa de Lula novos dados sobre atuação internacional 
da Lava Jato
Descrição: Decisão, do ministro do STF Ricardo Lewandowski, se baseia em 
indícios de ilegalidades revelados na operação Spoofing
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/30/pgr-deve-abrir-a-defesa-de-lula-
novos-dados-sobre-atuacao-internacional-da-lava-jato
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Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-30 11:00:43
Título: Lava Jato pagou R$ 374 mil para procurador que morava em Curitiba viajar
para Curitiba
Descrição: Diogo Castor de Mattos recebeu 411 pagamentos extras para trabalhar 
na capital paranaense, onde tinha até apartamento próprio.The post Lava Jato 
pagou R$ 374 mil para procurador que morava em Curitiba viajar para Curitiba 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/30/lava-jato-diarias-curitiba-deltan-
castor/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-30 18:10:45
Título: Isa Penna vai à Justiça para que plenário da Alesp vote cassação de Cury
por assédio
Descrição: Presidente da Assembleia de SP decidiu que pena máxima de deputado 
que assediou colega deve ser a suspensão do mandato
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/30/isa-penna-vai-a-justica-para-
que-plenario-da-alesp-vote-cassacao-de-cury-por-assedio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-30 15:49:14
Título: Moderado, nome de Bolsonaro para o Exército já foi homenageado por 
governadora do PT
Descrição: Marco Freire Gomes, cotado para o cargo, é amigo do general 
bolsonarista Luiz Eduardo Ramos, novo ministro da Casa Civil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/30/favorito-de-bolsonaro-para-
comandar-exercito-ja-foi-homenageado-por-governadora-do-pt
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-30 13:02:57
Título: Bolsonaro e Forças Armadas: como fica o tabuleiro após as mudanças no 
alto escalão
Descrição: Especialistas analisam as trocas no comando do Ministério da Defesa, 
do Exército, da Marinha e da Aeronáutica
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/30/bolsonaro-e-forcas-armadas-como-
fica-o-tabuleiro-apos-as-mudancas-no-alto-escalao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-30 07:00:06
Título: Rios, terras e alimentos contaminados: como vivem os afetados pelo 
garimpo ilegal
Descrição: Intoxicação por mercúrio, metal utilizado para extração do ouro, pode
gerar malformação de fetos, cegueira e até morte
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/30/rios-terras-e-alimentos-
contaminados-como-vivem-os-afetados-pelo-garimpo-ilegal
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-30 21:42:31
Título: Reinaldo Azevedo vai entrevistar ex-presidente Lula no programa ‘O É da 
Coisa’ de quinta-feira
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será entrevistado na 
quinta-feira, 1º de abril, pelo jornalista Reinaldo Azevedo, no programa 
&#8216,O É da Coisa 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/reinaldo-azevedo-vai-entrevistar-
ex-presidente-lula-no-programa-o-e-da-coisa-de-quarta-feira/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-30 19:20:17
Título: Golpe militar de 31 de março de 1964 deixou sequelas no Brasil
Descrição: Nesta quarta-feira, 31 de março, bolsonaristas programam 
manifestações pela passagem dos 57 anos do golpe militar de 1964. O regime 
fardado durou 21 anos, deixando 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/golpe-militar-de-31-de-marco-de-
1964-deixou-sequelas-no-brasil/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-30 16:18:16
Título: Bolsonaro perde apoio das Forças Armadas, os três comandantes pedem 
demissão do cargo
Descrição: Os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que compõem 
as Forças Armadas deixaram nesta terça-feira (30/3) os cargos. O Ministério da 
Defesa confirmou 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/bolsonaro-perde-apoio-das-forcas-
armadas-os-tres-comandantes-pedem-demissao-do-cargo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-30 12:54:33
Título: O risco é a classe dominante
Descrição: Enio Verri* A jovem e frágil democracia brasileira passa por pressões
extremamente fortes. Menos pela capacidade de Bolsonaro elaborar um plano e de 
mobilizar forças 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/o-risco-e-classe-dominante/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-30 12:13:18
Título: Não vai ter golpe, garantem comandantes das Forças Armadas
Descrição: Apesar de setores da extrema direita, do governo Bolsonaro e até da 
esquerda esteja no cio nesta véspera de aniversário do golpe militar, em 31 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/nao-vai-ter-golpe-garantem-
comandantes-das-forcas-armadas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-31 09:18:08
Título: Bolsonaro faz Brasil reviver pesadelo de 31 de março de 1964
Descrição: Em menos de 24 horas no cargo, Walter Braga Netto defendeu nesta 
terça-feira (30) que “devem ser compreendidos e celebrados os acontecimentos” de
31 de março de 1964, insultando a memória de milhares de famílias que perderam 
parentes nos porões da ditadura - a exemplo do que faz Bolsonaro com os mais de 
317 mil mortos pela pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/videos/bolsonaro-faz-brasil-reviver-pesadelo-
de-31-de-marco-de-1964/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-31 08:58:36
Título: Rosa Weber, do STF, suspende investigação do STJ contra Dallagnol e 
procuradores da Lava Jato
Descrição: A abertura do inquérito no STJ tem por base as conversas apreendidas 
na Operação Spoofing e a entrevista do hacker Walter Delgatti Neto a Joaquim de 
Carvalho, do Brasil 247
Url :https://revistaforum.com.br/politica/rosa-weber-do-stf-suspende-
investigacao-do-stj-contra-dallagnol-e-procuradores-da-lava-jato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-31 08:44:36
Título: Globo, que apoiou golpe de 64, pede para militares evitarem “delirante 
fantasia bolsonarista”
Descrição: Em setembro de 2020, Bolsonaro chegou a plagiar texto de Roberto 
Marinho sobre apoio a militares em pronunciamento de rádio e TV no Dia da 
Independência. O Globo diz que \os tempos em que os quartéis faziam parte do 
jogo político fizeram mal à política e aos militares\
Url :https://revistaforum.com.br/midia/globo-que-apoiou-golpe-de-64-pede-para-
militares-evitarem-delirante-fantasia-bolsonarista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-31 01:56:17
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Título: PSOL representa Bolsonaro e Braga Netto no MPF por texto elogioso ao 
golpe militar no site do Ministério da Defesa
Descrição: Partido ainda protocolou requerimento para que o novo ministro da 
Defesa preste explicações na Câmara dos Deputados sobre o elogio à ditadura, que
configuraria crime de responsabilidade
Url :https://revistaforum.com.br/politica/psol-representa-bolsonaro-e-braga-
netto-no-mpf-por-texto-elogioso-ao-golpe-militar-no-site-do-ministerio-da-
defesa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-31 01:29:08
Título: Após mudanças na Defesa, Bolsonaro diz que “joga dentro da Constituição”
e ataca Araraquara
Descrição: \Tá morrendo muita gente lá, apesar do lockdown\, disse o presidente,
no domingo, a cidade não registrou nenhuma morte
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-mudancas-na-defesa-bolsonaro-diz-
que-joga-dentro-da-constituicao-e-ataca-araraquara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-31 00:53:42
Título: 31 de março de 2021 não é 1964. E 2022 não será como 2002 – Por Valerio 
Arcary
Descrição: A reforma ministerial foi expressão de um rearranjo de forças dentro 
de um governo de coalizão de quatro alas de extrema direita em dinâmica de 
enfraquecimento. Nem mais, nem menos do que isso.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/31-de-marco-de-2021-nao-e-1964-e-2022-nao-
sera-como-2002-por-valerio-arcary/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-30 23:58:22
Título: Parlamentares acionam Comissão Interamericana de DH contra Bolsonaro
Descrição: \O Presidente da República, Jair Bolsonaro, tem agido deliberadamente
contra a vida dos brasileiros\, afirma trecho de carta
Url :https://revistaforum.com.br/politica/parlamentares-acionam-comissao-
interamericana-de-dh-contra-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-30 23:29:57
Título: Criminoso clona conta de Nassif no WhatsApp e tira dinheiro de 
jornalistas amigos
Descrição: Golpista se faz passar por Luis Nassif e pede dinheiro para outros 
jornalistas, Fernando Morais e Bárbara Gancia foram vítimas da fraude
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/criminoso-clona-conta-de-nassif-
no-whatsapp-e-tira-dinheiro-de-jornalistas-amigos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-30 23:24:29
Título: Ibaneis mira com olho direito o Alvorada e fecha o esquerdo para o povo 
– Por João Vicente Goulart
Descrição: Sua mobilização subterrânea é sempre feita à base de favores e 
benefícios para a corriola empresarial, que usa o poder do dinheiro para cooptar
os vendedores da esperança para o povo humilde, fazendo um governo de compadrio.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/ibaneis-mira-com-olho-direito-o-alvorada-
e-fecha-o-esquerdo-para-o-povo-por-joao-vicente-goulart/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-30 23:23:25
Título: Bolsonaro estaria negociando com o centrão a troca de outros 3 
ministros, entre eles Ricardo Salles, diz colunista
Descrição: Somente na segunda-feira (29), Bolsonaro trocou o comando de 6 
pastas, entre elas o Ministério das Relações Exteriores e a Defesa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-estaria-negociando-com-o-
centrao-a-troca-de-outros-3-ministros-entre-eles-ricardo-salles-diz-colunista/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-30 23:03:03
Título: PT e PSOL pedem cassação de Bia Kicis e afastamento da CCJ
Descrição: A deputada bolsonarista, que comanda a Comissão de Constituição de 
Justiça, incentivou motim policial na Bahia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pt-e-psol-pedem-cassacao-de-bia-kicis-
e-afastamento-da-ccj/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-30 23:01:22
Título: Naya Violeta – Uma criação afroAfetiva feita no cerrado goiano
Descrição: Naya Violeta cresceu em quintais de tias costureiras e vendo o fazer 
roupa como autonomia de quereres. Conseguiu alinhar isso na construção de uma 
moda que o mercado não lhe oferecia: representatividade. Acompanhe o Comutah no 
Instagram: https://www.instagram.com/projetocomutah MOSTRAR MENOS
Url :https://revistaforum.com.br/videos/naya-violeta-uma-criacao-afroafetiva-
feita-no-cerrado-goiano/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-30 20:57:31
Título: Santos Cruz diz que Bolsonaro desrespeitou Forças Armadas com demissão 
de comandantes
Descrição: Em entrevista à CNN, o ex-ministro criticou a queda dos três chefes 
das Forças Armadas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/santos-cruz-diz-que-bolsonaro-
desrespeitou-forcas-armadas-com-demissao-de-comandantes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-30 20:06:26
Título: Sindipetro-ES denuncia surto de Covid em plataforma e pede realização 
apenas de serviços essenciais
Descrição: Segundo Valnisio Hoffmann, coordenador da entidade, são mais de 20 
trabalhadores suspeitos de estarem infectados, com cinco confirmações na P-58, 
que fica no litoral sul do Espírito Santo
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/sindipetro-es-denuncia-surto-de-
covid-em-plataforma-e-pede-realizacao-apenas-de-servicos-essenciais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-30 18:36:36
Título: Ciro Gomes: Demissão de comandantes mostra desencanto das Forças Armadas
com as loucuras de Bolsonaro
Descrição: Comando militar abandonou o posto após o presidente demitir o 
ministro da Defesa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ciro-gomes-demissao-de-comandantes-
mostra-desencanto-das-forcas-armadas-com-as-loucuras-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-30 17:56:07
Título: Italiano radicado no Brasil, psicanalista, escritor e dramaturgo 
Contardo Calligaris morre em SP
Descrição: Aos 72 anos, ele estava internado no Hospital Albert Einstein, na 
Zona Sul da capital paulista, em tratamento contra um câncer
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/italiano-radicado-no-brasil-
psicanalista-escritor-e-dramaturgo-contardo-calligaris-morre-em-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-30 17:25:55
Título: Mourão nega ruptura institucional: “Forças Armadas vão se pautar pela 
legalidade, sempre”
Descrição: Em entrevista ao blog de Andréia Sadi, no G1, vice-presidente 
rechaçou qualquer perigo de golpe, com as saídas dos comandantes de Exército, 
Marinha e Aeronáutica
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mourao-nega-ruptura-institucional-
forcas-armadas-vao-se-pautar-pela-legalidade-sempre/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-30 17:06:50
Título: Um rato acuado ataca: Bolsonaro não se subordinou aos generais nem 
quando era capitão
Descrição: Generais da cúpula militar se lembraram de 1987, um ano que Bolsonaro
nunca esqueceu e - acredito - no íntimo do seu ser guardou todo o ódio que 
sentiu daquela cúpula militar que o prendeu, hoje transformado em vingança
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/plinioteodoro/um-rato-acuado-ataca-
bolsonaro-nao-se-subordinou-aos-generais-quando-era-capitao/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-30 22:25:20
Título: Imprensa dá voz à farsa de que generais se descolaram de Bolsonaro, mas 
militares seguem afundados no governo
Descrição: Forças Armadas tentam saída à francesa da festa de terror que 
ajudaram a criar. Digitais dos quartéis estão nos mais de 317 mil mortos da 
pandemia.The post Imprensa dá voz à farsa de que generais se descolaram de 
Bolsonaro, mas militares seguem afundados no governo appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/30/imprensa-farsa-militares-governo-
bolsonaro/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-03-30 03:00:00
Título: O culto à morte forjou o “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”. 
Entrevista especial com João Cezar de Castro Rocha
Descrição:  A luz que ilumina o horror dos dias  [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/607920-o-culto-a-morte-forjou-o-brasil-acima-de-
tudo-deus-acima-de-todos-entrevista-especial-com-joao-cezar-de-castro-rocha
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-31 06:25:08
Título: Planos de saúde recomendam adiar cirurgia eletiva, mas ANS diz que 
prazos estão mantidos
Descrição: RIO -Diante do recrudescimento da pandemia no país, operadoras de 
planos de saúde comunicaram a médicos e usuários a suspensão temporária dos 
procedimentos eletivos. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no 
entanto, afirma, em nota técnica, que os prazos para realização de cirurgias e 
exames estão mantidos, apesar de o atendimento aos casos graves de coronavírus 
ser prioridade.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/planos-de-saude-
recomendam-adiar-cirurgia-eletiva-mas-ans-diz-que-prazos-estao-mantidos-24949173
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-31 06:30:36
Título: Ministério Público no TCU: 'Bolsonaro cometerá crime de responsabilidade
se insistir em mudança no Orçamento'
Descrição: O procurador Júlio Marcelo de Oliveira, do Ministério Público no TCU,
está preocupado com as mudanças feitas pelo Congresso no Orçamento — sob o 
beneplácito da articulação política de Bolsonaro.Júlio Marcelo é ninguém menos 
que o autor da denúncia no TCU das pedaladas de Dilma Rousseff.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/ministerio-publico-no-tcu-
bolsonaro-cometera-crime-de-responsabilidade-se-insistir-em-mudanca-no-
orcamento-24949192
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-31 07:46:01
Título: Bolsonaro ataca própria base e arrisca reeleição ao demitir militares, 
diz especialista em Forças Armadas
Descrição: \A democracia morre por dentro e nós estamos em risco\, diz autor de 
livros sobre militares, para quem o gesto raro de demitir um general pode minar 
apoio de quartéis a Bolsonaro
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56587234
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Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-31 01:49:20
Título: Acuado, Bolsonaro tenta enquadrar militares e faz investida na Câmara   
Descrição: Vice Mourão diz que Forças Armadas se pautarão pela legalidade, 
apesar de Ministério da Defesa comemorar golpe de 1964 pelo terceiro ano 
consecutivo. Deputado bolsonarista apresenta projeto para aumentar poderes do 
Planalto, com apoio das PMs
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-31/acuado-bolsonaro-tenta-
enquadrar-militares-e-faz-investida-na-camara.html

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-30 00:00:00
Título: Volkswagen foi irrestritamente leal ao governo militar, diz MPF sobre 
elo da montadora com a ditadura
Descrição: O Ministério Público Federal de SP divulgará nesta quarta (31) o 
relatório completo da investigação sobre a colaboração da Volkswagen do Brasil 
com a ditadura. A publicidade coincide com o aniversário do golpe militar de 
1964.Leia mais (03/30/2021 - 23h16)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/03/volkswagen-foi-irrestritamente-leal-ao-
governo-militar-diz-mpf-sobre-elo-da-montadora-com-a-ditadura.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-30 00:00:00
Título: Bolsonaro inventa crise militar para manter tragédia da pandemia
Descrição: O único plano do governo Jair Bolsonaro parece ser a ampliação da 
tragédia da pandemia. O presidente trocou o comando das Forças Armadas porque 
quer que elas funcionem como uma milícia contra governadores que decretaram 
medidas para conter o vírus. para manter o morticínio desenfreado.Inventou uma 
crise com os militaresLeia mais (03/30/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2021/03/bolsonaro-inventa-crise-militar-para-
manter-tragedia-da-pandemia.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-31 06:00:05
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 31 de março
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
quarta-feira (31), marcada pela conclusão do lote-piloto da vacina Sputnik V 
produzida no Brasil, pela demissão dos comandantes das Forças Armadas e pela 
tragédia \sem fim\ enfrentada pelos brasileiros.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021033117237788-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-31-de-marco/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-30 13:26:35
Título: Brasil: Lava-Jato faz acordo de R$ 811 milhões com a Samsung
Descrição: A Samsung assinou nesta terça-feira (30) um acordo na Lava-Jato para 
pagar R$ 811 milhões por subornos no Brasil para construção de um estaleiro.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021033017234394-brasil-lava-jato-faz-
acordo-de-r-811-milhoes-com-a-samsung/
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