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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-31 21:24:32
Título: Enquanto governo Bolsonaro comemora aniversário do golpe, Brasil bate 
novo recorde da Covid: 3.869 mortes em 24h
Descrição: Marcas macabras da pandemia vêm sendo superadas diariamente enquanto 
presidente cria novas crises e segue pregando contra as medidas de restrição
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/enquanto-governo-bolsonaro-
comemora-aniversario-do-golpe-brasil-bate-novo-recorde-da-covid-3-869-mortes-em-
24h/

Fonte: Revista Cult
Data: 2021-03-30
Título: A morte é festa no Brasil de Bolsonaro 
Descrição: Bolsonaro, como grande fascista que é, necessita da morte e do 
extermínio do outro como contraponto e como ponto de fuga de sua política. Se 
não pode matar ativamente, como um dia disse que faria e como fez o ditador 
latino americano Pinochet que ele tanto admira, ele o faz por decisão de eximir 
o governo de responsabilidade, e de governo, diante de uma pandemia global 
mortal.
Url : https://revistacult.uol.com.br/home/bolsonaro-morte-e-festa-no-brasil/
#.YGRzPOU0Sbc.whatsapp

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-31 13:52:43
Título: Desemprego bate recorde e 76,4 milhões de brasileiros acima dos 14 anos 
estão fora da força de trabalho
Descrição: No total, 14,3 milhões de brasileiros sofrem com o desemprego, o 
maior índice da série histórica, iniciada em 2012. Em um ano, número de pessoas 
que estão fora da força de trabalho cresceu em 10,6 milhões
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/desemprego-bate-recorde-e-764-milhoes-
de-brasileiros-acima-dos-14-anos-estao-fora-da-forca-de-trabalho/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-04-01 08:27:12
Título: Fome e pandemia nas favelas: ‘Meus netos comem menos para eu almoçar’
Descrição: Da periferia de Recife a Paraisópolis, em SP, passando pelas ruas da 
cracolândia: o retrato da fome que contamina moradores de áreas pobres no Brasil
enquanto a pandemia bate recordes
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56584565
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-01 00:03:23
Título: No aniversário do golpe, brasileiros voltam às janelas com panelaços 
contra Bolsonaro
Descrição: Mobilização em todo o país repudia as comemorações ao golpe de 1964 e
pede o impeachment do presidente
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/no-aniversario-do-golpe-brasileiros-
voltam-as-janelas-com-panelacos-contra-bolsonaro/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-03-31
Título: Dossiê faz radiografia da militarização do governo e das intervenções 
nas universidades.
Descrição: Em quatro anos, o Brasil dobrou as funções públicas ocupadas por 
militares, aponta dossiê divulgado nesta quarta-feira 31, pelo Sindicato 
Nacional dos Docentes, o Andes, com base em cálculos de órgãos estatais. 
Mapeamento da entidade relata aumento d... 
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/dossie-faz-radiografia-da-
militarizacao-do-governo-e-das-intervencoes-nas-universidades/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-31 23:49:35
Título: Memórias de 64 – Por José Dirceu
Descrição: De novo, a submissão de nossa política externa aos Estados Unidos. De
novo o desmonte do Estado Nacional e das conquistas sociais e políticas das 
classes trabalhadoras. A história se repete.
Url :https://revistaforum.com.br/debates/memorias-de-64-por-jose-dirceu/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-03-31 13:30:48
Título: “Cúpula das Forças Armadas havia decidido desembarcar do governo 
Bolsonaro desde o ano passado”, diz especialista
Descrição: Historiador Francisco Teixeira mantém interlocução com oficiais e 
afirma que demissão de Ministro da Defesa teve a ver com celebrações de  31 de 
março
Url :https://apublica.org/2021/03/cupula-das-forcas-armadas-havia-decidido-
desembarcar-do-governo-bolsonaro-desde-o-ano-passado-diz-especialista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-31 18:59:05
Título: Dilma: “Bolsonaro fez um movimento para se reposicionar com os 
militares”
Descrição: Para a ex-presidenta, Bolsonaro está enfraquecido e tenta se 
aproximar dos policiais militares, assista entrevista ao vivo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/dilma-bolsonaro-fez-um-movimento-para-
se-reposicionar-com-os-militares/

Fonte: NYT > World News
Data: 2021-03-31 23:26:15
Título: Enquanto o Coronavírus e as desgraças econômicas devastam o Brasil, 
Bolsonaro improvisa e confunde
Descrição: Os críticos veem o comportamento recente do presidente do Brasil - 
polarizando nos melhores tempos - como um sinal enervante de um líder em crise. 
Sua estratégia, se houver, é difícil de discernir.
Url :https://www.nytimes.com/2021/03/31/world/americas/brazil-coronavirus-
bolsonaro.html

Fonte: MST
Data: 2021-03-31
Título: A nova mulher e a moral sexual: conheça o legado de Alexandra Kollontai
Descrição: Nascida há 149 anos, a contribuição da escritora foi fundamental na 
construção revolucionária da luta de classes e feminista internacional
Url : https://mst.org.br/2021/03/31/nova-mulher-e-a-moral-sexual-conheca-o-
legado-de-alexandra-kollontai/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Pandemia reverte progressos na igualdade de gênero
Descrição: Pandemia paralisou os avanços rumo à igualdade entre homens e 
mulheres, concluiu um relatório do FEM. No ritmo atual, levará 133 anos para 
alcançar a paridade de gênero no mundo.
Url :https://www.dw.com/pt-br/pandemia-reverte-progressos-na-igualdade-de-
gênero/a-57067539?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-31 13:39:01
Título: Espetáculo PERIFERIDA aborda orientação sexual e identidade de gênero
Descrição: A peça estreia nesta sexta-feira e tem temporada online por três 
finais de semana
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/espetaculo-periferida-aborda-
orientacao-sexual-e-identidade-de-genero/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-31 16:28:59
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Título: “Nova Transamazônica”: reconstrução da BR-319 pode reviver tragédia 
socioambiental
Descrição: Na rodovia que liga Manaus a Porto Velho, lideranças já flagram 
grilagem de terras e indígenas temem genocídio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/31/nova-transamazonica-
reconstrucao-da-br-319-pode-reviver-tragedia-socioambiental

Fonte: Montedo
Data: 2021-03-31
Título: Bolsonaro “detém uma carta-patente, mas não é mais militar”, diz general
em artigo
Descrição: Ele detém, tão somente, uma carta patente que indica ter obtido, em 
um determinado momento da vida, os requisitos para exercer as funções 
intermediárias na hierarquia da oficialidade das Forças Armadas.
O amadurecimento intelectual – característica marcante na formação dos atuais 
chefes – não esteve presente em sua trajetória.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/03/31/bolsonaro-detem-uma-carta-patente-
mas-nao-e-mais-militar-diz-general-em-artigo/

Fonte: DefesaNet RSS
Título: Gen Ex Etchegoyen - Forças Armadas não vão pra rua defender ninguém 
politicamente'
Url :https://www.defesanet.com.br/cm/noticia/40234/Gen-Ex-Etchegoyen---Forcas-
Armadas-nao-vao-pra-rua-defender-ninguem-politicamente-/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-31 12:44:02
Título: Número de bebês mortos por Covid-19 no Brasil em 2020 é quase dez vezes 
maior do que nos EUA
Descrição: Especialistas acreditam que a falta de protocolos de atendimento para
grávidas e recém-nascidos e fragilidades do sistema de saúde explicam a elevada 
quantidade de óbitos
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/numero-de-bebes-mortos-por-covid-
19-no-brasil-em-2020-e-quase-dez-vezes-maior-do-que-nos-eua/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-31 23:43:37
Título: Miguel Nicolelis: “Estamos a poucas semanas de um ponto de não retorno 
na crise da covid-19”
Descrição: Coluna do neurocientista estreia em áudio no EL PAÍS, em um episódio 
piloto. ‘Diário do front’ narra os desafios do país no auge da pandemia, com 
novo recorde de mortes nesta quarta. Ouça para saber o que vem pela frente
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-31/miguel-nicolelis-estamos-a-
poucas-semanas-de-um-ponto-de-nao-retorno-na-crise-da-covid-19.html

Fonte: DefesaNet RSS
Título: General Paulo Sérgio diz que Exército já se prepara para 3ª onda da 
COVID-19
Descrição: Responsável pelo setor de recursos humanos da Força, inclusive da 
área de saúde, militar acredita que, em dois meses, Brasil enfrentará nova etapa
da pandemia. Ele destaca que a taxa de mortalidade na instituição é de 0,13%, 
bem abaixo do índice de 2,5% r
Url :https://www.defesanet.com.br/pw/noticia/40243/General-Paulo-Sergio-diz-que-
Exercito-ja-se-prepara-para-3%C2%AA-onda-da-COVID-19/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-03-31 07:00:00
Título: Influenciadores digitais receberam R$ 23 mil do governo Bolsonaro para 
propagandear “atendimento precoce” contra Covid-19
Descrição: Secretaria de Comunicação e Ministério da Saúde gastaram mais de 1,3 
milhão de reais em ações de marketing com influenciadores sobre a pandemia
Url :https://apublica.org/2021/03/influenciadores-digitais-receberam-r-23-mil-
do-governo-bolsonaro-para-propagandear-atendimento-precoce-contra-covid-19/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-31 22:32:26
Título: Rejeição a Bolsonaro explode e vai a 59%, diz nova pesquisa
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro nunca foi tão rejeitado quanto neste 
momento atual do governo. Segundo pesquisa do PoderData, divulgada nesta quarta 
(31/3), o mandatário tem 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/rejeicao-a-bolsonaro-explode-e-vai-
a-59-diz-nova-pesquisa/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-04-01 03:52:44
Título: #BolsonaroDay, o Dia de Bolsonaro, bomba no 1º de abril
Descrição: As redes sociais prometem desmentir o presidente Jair Bolsonaro no 
#BolsonaroDay, o Dia de Bolsonaro, comemorado neste 1º de abril, o mundialmente 
conhecido Dia da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/04/bolsonaroday-o-dia-de-bolsonaro-
bomba-no-1o-de-abril/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-31 14:29:10
Título: Artigo | Ditadura, história sem glória
Descrição: Para advogado constitucionalista, \facínoras do governo\ querem 
distorcer fatos para \celebrar o incelebrável\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/31/artigo-ditadura-historia-sem-
gloria
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-31 15:36:35
Título: Artigo | Josué de Castro: por que ler um dos principais estudiosos sobre
a fome?
Descrição: O ostracismo cuidadosamente imposto por seus algozes contrasta com a 
viva presença do intelectual engajado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/31/artigo-josue-de-castro-por-que-
ler-um-dos-principais-estudiosos-sobre-a-fome

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-31 19:31:24
Título: Argentina: pessoas trans apontam conquistas, mas discriminação ainda é 
predominante
Descrição: País vizinho tem lei de identidade de gênero e propostas para 
inserção desta população no mercado de trabalho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/31/argentina-pessoas-trans-apontam-
conquistas-mas-dizem-faltar-muito-para-aceitacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-31 07:00:07
Título: Relembre 7 vezes em que o governo Bolsonaro se espelhou no Brasil da 
ditadura militar
Descrição: Uso da Lei de Segurança Nacional para perseguir críticos e ataques à 
imprensa são exemplos de atitudes antidemocráticas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/31/relembre-7-vezes-em-que-o-
governo-bolsonaro-se-espelhou-no-brasil-da-ditadura-militar
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-31 07:00:07
Título: Cinco filmes e livros para ajudar a entender a ditadura militar no 
Brasil
Descrição: Em tempos de atos antidemocráticos, olhar para o passado pode nos dar
uma perspectiva de que futuro queremos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/31/cinco-filmes-e-livros-para-
ajudar-a-entender-a-ditadura-militar-no-brasil
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-31 23:59:35
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Título: Notícias ao vivo da Covid: França anuncia lockdown de um mês para conter
a terceira onda
Descrição: O presidente da França, Emmanuel Macron, em discurso transmitido pela
televisão, anunciou nesta quarta-feira (31/3) que o país entrará em lockdown a 
partir deste sábado 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/noticias-ao-vivo-da-covid-franca-
anuncia-lockdown-de-um-mes-para-conter-a-terceira-onda/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-31 21:13:41
Título: Bolsonaro nomeia novos comandantes das Forças Armas, veja quem são eles
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro nomeou nesta quarta-feira (31/3) os três 
chefes da Forças Armadas. Veja quem são eles: Exército General Paulo Sérgio 
Nogueira de Oliveira 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/bolsonaro-nomeia-novos-comandantes-
das-forcas-armas-veja-quem-sao-eles/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-31 19:35:32
Título: Auxílio emergencial: Bolsonaro libera consulta do benefício no Dia da 
Mentira
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro escolheu esta quinta-feira, 1º de abril, 
Dia da Mentira, como data de consulta do auxílio emergencial no site da 
Dataprev. O 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/auxilio-emergencial-bolsonaro-
libera-consulta-do-beneficio-no-dia-da-mentira/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-31 19:13:24
Título: Gleisi explica por que a oposição protocolou novo pedido de impeachment 
de Bolsonaro
Descrição: A deputada Gleisi Hoffmann (PR), presidenta nacional do PT, nesta 
quarta-feira (31/3), explicou por que congressista de oposição protocolaram novo
pedido de impeachment do presidente 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/gleisi-explica-por-que-a-oposicao-
protocolou-novo-pedido-de-impeachment-de-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-31 12:12:23
Título: Doria rebate ministro da Defesa: ‘o Brasil não tem razão nenhuma para 
comemorar o Golpe de 64’
Descrição: O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), pelo Twitter, disse 
nesta quarta-feira (31 de março) que o Brasil não tem razão nenhuma para 
comemorar 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/doria-rebate-ministro-da-defesa-o-
brasil-nao-tem-razao-nenhuma-para-comemorar-o-golpe-de-64/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-31 10:55:24
Título: Procuradores da falecida Lava Jato conseguem suspender investigação no 
STF
Descrição: Alegando que o inquérito no Superior Tribunal de Justiça (STJ) está 
carregado de ‘vícios’ que tornam ‘flagrantemente ilegal e abusiva a atividade 
persecutória’, a PGR 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/procuradores-da-falecida-lava-jato-
conseguem-suspender-investigacao-no-stf/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-01 01:19:51
Título: Cobertura especial: BandNews TV muda programação para exibir entrevista 
de Lula a Reinaldo Azevedo
Descrição: \O meu único acordo com o presidente é que eu pergunto o que eu quero
e ele responde o que ele quer, como deve ser no jornalismo\, disse Azevedo sobre
a entrevista que vai ao ar nesta quinta-feira
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Url :https://revistaforum.com.br/midia/cobertura-especial-bandnews-tv-muda-
programacao-para-exibir-entrevista-de-lula-a-reinaldo-azevedo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-04-01 00:52:36
Título: Celebrações pró-ditadura naufragam nas redes sociais
Descrição: \O bolsonarismo até tenta pautar a narrativa, mas cada vez mais não 
tem o menor controle sobre ela\, analisou Pedro Barciela
Url :https://revistaforum.com.br/politica/celebracoes-pro-ditadura-naufragam-
nas-redes-sociais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-31 23:24:30
Título: Mandetta reúne Ciro, Doria, Leite, Huck e Amôedo em “manifesto pela 
consciência democrática”
Descrição: Todos os 6 nomes que assinam o documento alertando para a volta do 
autoritarismo são virtuais candidatos à presidência em 2022
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mandetta-reune-ciro-doria-leite-huck-
e-amoedo-em-manifesto-pela-consciencia-democratica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-31 22:37:22
Título: “Não vale um pequi roído”: MPF arquiva inquérito contra responsáveis por
outdoor crítico a Bolsonaro
Descrição: Ex-ministro da Justiça e atual AGU, André Mendonça, havia pedido que 
PF investigasse \suposto crime de injúria contra o presidente da República\, 
MPF, ao arquivar inquérito, defende liberdade de expressão
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/nao-vale-um-pequi-roido-mpf-arquiva-
inquerito-contra-responsaveis-por-outdoor-critico-a-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-31 22:34:27
Título: Novo comandante da Aeronáutica curte postagens pró-Bolsonaro no Twitter
Descrição: Ataques a imprensa, ao ex-presidente Lula e críticas ao STF estão 
entre as mensagens que agradaram o tenente-brigadeiro Baptista Júnior, Bia Kicis
e Rodrigo Constantino são figuras frequentes nos \likes\ do militar
Url :https://revistaforum.com.br/politica/novo-comandante-da-aeronautica-curte-
postagens-pro-bolsonaro-no-twitter/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-31 22:18:18
Título: Alexandre Padilha pede inclusão de conselheiros tutelares como grupo 
prioritário para vacinação
Descrição: “A medida é importante para o desenvolvimento e a garantia do 
trabalho desses servidores públicos”, afirma o deputado, em ofício encaminhado 
ao ministro da Saúde
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/alexandre-padilha-pede-inclusao-de-
conselheiros-tutelares-como-grupo-prioritario-para-vacinacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-31 20:32:08
Título: Dilma critica papel da grande imprensa no golpe de 2016: “Agora tentam 
refazer a historia pro lado deles”
Descrição: A ex-presidenta citou a jornalista Miriam Leitão e a Folha de S. 
Paulo durante entrevista à mídia independente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/dilma-critica-papel-da-grande-
imprensa-no-golpe-de-2016-agora-tentam-refazer-a-historia-pro-lado-deles/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-31 20:20:42
Título: Advogados de Lula pedem a Fux que relator de reclamação seja Gilmar 
Mendes e não Fachin
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Descrição: Defesa do ex-presidente se baseou no fundamento que diz que quando 
vencido no julgamento, o relator é substituído pelo ministro designado para 
redigir o acórdão: Gilmar Mendes, no caso
Url :https://revistaforum.com.br/politica/advogados-de-lula-pedem-a-fux-que-
relator-de-reclamacao-seja-gilmar-mendes-e-nao-fachin/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-31 17:00:40
Título: Casagrande homenageia luta contra a Ditadura e diz que 31 de março é dia
dos “golpistas covardes de 1964”
Descrição: Protagonista da Democracia Corinthiana ao lado de Sócrates, ex-
atacante do Corinthians lembrou \com orgulho dos que foram torturados\ e traçou 
paralelo com governo \genocida, mentiroso e covarde\ de bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/casagrande-homenageia-luta-contra-a-
ditadura-e-diz-que-31-de-marco-e-dia-dos-golpistas-covardes-de-1964/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-31 16:21:46
Título: O alvo principal da Ditadura Militar foi a classe trabalhadora 
organizada
Descrição: A aliança do capital com as forças policiais e militares de repressão
dizimou a organização sindical e suas principais lideranças desde 1964. Torturou
e matou centenas de trabalhadores. Como recompensa, os patrões ampliaram seus 
lucros, concentraram renda e seguraram por uma década a luta dos trabalhadores.
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/sindicatopopular/o-alvo-principal-da-
ditadura-militar-foi-a-classe-trabalhadora-organizada/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-31 15:15:19
Título: “Quem tem Exército particular é dono de milícia, não chefe de Estado”, 
diz Freixo
Descrição: Deputado assina novo pedido de impeachment contra Bolsonaro ao lado 
de parlamentares da oposição. Peça cita sete crimes de responsabilidade em 
interferência nas Forças Armadas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/quem-tem-exercito-particular-e-dono-
de-milicia-nao-chefe-de-estado-diz-freixo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-31 15:12:55
Título: Zé de Abreu: “conversas da Spoofing comprovam que Dallagnol é tudo o que
eu falei”
Descrição: O ator, que falou com exclusividade à Fórum, está sendo processado 
pelo procurador por tê-lo chamado de “bandido, canalha, bandido sem caráter, 
vagabundo, verme, rato, idiota e imbecil”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ze-de-abreu-conversas-da-spoofing-
comprovam-que-dallagnol-e-tudo-o-que-eu-falei/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-31 14:33:34
Título: Nova pesquisa revela doenças psicológicas entre bancários da Caixa
Descrição: Levantamento, realizado pela associação de gestores do banco público 
e pelo Dieese, mostrou que 88% declaram sentimentos negativos, como ansiedade, 
depressão, angústia e pânico.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/nova-pesquisa-revela-doencas-
psicologicas-entre-bancarios-da-caixa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-31 13:51:20
Título: Mulher que vivia em situação análoga à escravidão no MS diz que era 
seguida pela patroa na rua
Descrição: \Trabalhava de manhã, de tarde e de noite: 24 horas. Estava sendo 
tratada como escrava\, conta a vítima. Autora do crime não foi localizada pela 
polícia
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Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mulher-que-vivia-em-situacao-analoga-a-
escravidao-no-ms-diz-que-era-seguida-pela-patroa-na-rua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-31 10:31:51
Título: EUA citam ataques de Bolsonaro à imprensa e violência policial em 
relatório de direitos humanos
Descrição: Documento do governo Biden cita o Brasil como um dos países que teve 
deterioração dos direitos humanos no ano passado
Url :https://revistaforum.com.br/global/eua-citam-ataques-de-bolsonaro-a-
imprensa-e-violencia-policial-em-relatorio-de-direitos-humanos/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-03-31 03:00:00
Título: A crise se aprofunda. Um autogolpe pode agravá-la. Uma nova 'imaginação'
é necessária. Entrevista especial com Luiz Werneck Vianna
Descrição:  
A demissão dos três comandantes das Forças Armadas, Edson Leal Pujol (Exército),
Ilques Barbosa (Marinha) e Antônio Carlos Bermudez (Aeronáutica) na tarde de 
ontem, 30-0 [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/607971-um-autogolpe-em-vez-de-aliviar-os-males-
pode-agrava-los-entrevista-luiz-werneck-vianna
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-01 06:00:45
Título: Como a cúpula da PF vê a Lei de Segurança Nacional
Descrição: A avaliação na cúpula da Polícia Federal sobre o uso sistemático da 
Lei de Segurança Nacional é que o problema não está na lei.A PF considera que a 
polarização está fazendo com que a lei seja usada como instrumento da disputa 
política.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/como-cupula-da-pf-ve-lei-de-
seguranca-nacional-1-24944351
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-04-01 06:00:49
Título: Coluna | A CPI da pandemia
Descrição: A sensação da vergonha, do embaraço, faz parte da condição humana. 
Todos já sentimos vergonha. Nações também experimentam vergonha, ainda que ela 
não seja compartilhada por todos os moradores de seuterritório: educação 
deficiente (como frágil conhecimento histórico) ou bloqueio ideológico podem 
evitar vergonha. Uma pessoa ou um país só experimenta vergonha se assim 
compreende o que está em jogo.Oito vezes em que Bolsonaro defendeu o golpe de 64
O que ocorre hoje no país é vergonhoso. O governoBolsonaro é, de partida, motivo
de vergonha nacional. 
Url :https://epoca.globo.com/joao-villaverde/coluna-a-cpi-da-pandemia-24949878
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-04-01 00:39:41
Título: Brasil fecha março como mês mais mortífero da pandemia e políticos fazem
investida por vacinas fora do SUS
Descrição: País beira 4.000 mortes nas últimas 24 horas, mas segue sem 
perspectivas de medidas restritivas nacionais. Congresso e Governo preparam 
guinada para que empresários possam comprar vacinas e imunizar funcionários
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-04-01/brasil-fecha-marco-como-mes-
mais-mortifero-da-pandemia-e-politicos-fazem-investida-por-vacinas-fora-do-
sus.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-31 00:00:00
Título: Deputado dos EUA pede que embaixador no Brasil pressione Salles a 
respeito de mineração ilegal
Descrição: O deputado norte-americano Raúl Grijalva, democrata do Arizona, 
enviou carta ao embaixador dos EUA no Brasil, Todd Chapman, pedindo que 
pressione Bolsonaro e Ricardo Salles (Meio Ambiente) a respeito da mineração 
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ilegal nas terras dos índios munduruku, na Amazônia.Leia mais (03/31/2021 - 
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/03/deputado-dos-eua-pede-que-embaixador-no-brasil-
pressione-salles-a-respeito-de-mineracao-ilegal.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-04-01 00:00:00
Título: Comissão quer formar grupo de trabalho para acompanhar vacinação de 
idosos
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/742065-comissao-quer-formar-grupo-de-
trabalho-para-acompanhar-vacinacao-de-idosos/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-03-31 23:43:00
Título: Deputados aprovam texto-base de projeto que amplia categorias 
prioritárias na vacinação
Descrição: Serão analisados na semana que vem os destaques que podem alterar 
pontos do texto
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/742110-deputados-aprovam-texto-base-de-
projeto-que-amplia-categorias-prioritarias-na-vacinacao/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-04-01 06:00:04
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 1º de abril
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
quinta-feira (1º), marcada pelo pior mês da pandemia, pelo recorde de desemprego
e pela nova rodada de auxílio emergencial no Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021040117245481-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-1-de-abril/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-31 16:46:01
Título: Enquanto ministro da Saúde defende distanciamento, Bolsonaro pede 
revisão de 'política de lockdown'
Descrição: Após reunião de comitê criado para enfrentamento da crise do 
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