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Fonte: Revista Forum
Data: 2022-03-18
Título: Empresa dos R$ 2,6 milhões por tira-gostos no avião presidencial é de 
Carlos Wizard
Descrição: Bolsonarista radical e integrante do “gabinete paralelo” da 
cloroquina é o maior acionista da fornecedora de quitutes finos que alimentam o 
mandatário extremista em seus voos
Url : https://revistaforum.com.br/brasil/2022/3/18/empresa-dos-r-26-milhes-por-
tira-gostos-no-avio-presidencial-de-carlos-wizard-111747.html 

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-03-19
Título: “A fome é uma doença que não dói aos olhos de quem não a sente”, diz 
Lula
Descrição: O ex-presidente Lula visitou assentamento Eli Vive, do MST, em 
Londrina: “O povo vai derrubar o fascismo e vamos devolver a democracia para o 
Brasil”
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/3/19/video-a-fome-uma-doena-que-
no-doi-aos-olhos-de-quem-no-sente-diz-lula-111764.html 

Fonte: Congresso em Foco
Título: Decreto de Bolsonaro beneficiou ao menos 351 condenados por posse ou 
porte de armas, diz jornal
Descrição: Decreto editado em 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro que aumentou o
número de calibres permitidos no país aliviou a pena de condenados por porte ou 
posse ilegal de armas. De acordo com levantamento publicado neste domingo (20) 
pelo jornal O Globo, pelos menos 351 condenados por esses crimes em três estados
conseguiram reduzir suas penas 
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/decreto-beneficiou-ao-menos-
351-condenados-por-posse-ou-porte-de-armas-diz-o-globo/

Fonte: Viomundo
Data: 2022-03-20
Título: Eliara Santana: Governo Bolsonaro deixa de vacinar crianças contra sarampo, 
paralisia infantil, tuberculose, tétano, meningite…
Descrição: O Brasil está criando, sob o governo Jair Bolsonaro, uma geração de 
desprotegidos, uma geração fragilizada, suscetível a doenças que estavam 
erradicadas e controladas. Eu fiquei exultante quando as vacinas pneumocócica 
10-valente e a anti-meningococo C, contra meningite – um dos tipos mais 
perigosos, que matavam ou deixavam as crianças sequeladas – foi incluída no 
calendário do SUS. Eu tinha dado as vacinas aos meus filhos em clínica 
particular, eram caras, e eu sabia da importância delas para as crianças. Foi no
governo Lula, e foi uma vitória. Hoje, não há uma única campanha para estimular 
a vacinação. Nada. O Ministério da Saúde só se preocupa em comprar remédio 
ineficaz contra a Covid. Não há mais campanha de vacinação, Zé Gotinha 
desapareceu. Como pano de fundo marcante desse cenário absurdo, está a 
desinformação estruturada e estruturante do governo Jair Bolsonaro.
Especulações e mentiras sobre a eficácia e o conteúdo das vacinas povoam as 
redes, e as pessoas ficam confusas de verdade. E as doenças vão voltar, com 
força, e vão penalizar as crianças e suas mães. Isso é retrocesso civilizatório.
Url : https://www.viomundo.com.br/blogdasaude/eliara-santana-governo-bolsonaro-
deixa-de-vacinar-criancas-contra-sarampo-paralisia-infantil-tuberculose-tetano-
meningite.html 

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-20 21:41:15
Título: Bolsonaro se desfez de fábricas de fertilizantes que agora faltam à 
produção de alimentos no Brasil
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Descrição: ► Os fertilizantes do mundo estão presos na Rússia e na Bielorrússia 
e isso faz os preços  
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/bolsonaro-se-desfez-de-fabricas-de-
fertilizantes-que-agora-faltam-a-producao-de-alimentos-no-brasil/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Paraguai rebate Paulo Guedes após ser chamado de “estado brasileiro mais
rico”
Descrição: O Ministério das Relações Exteriores do Paraguai rebateu, neste 
sábado (19), a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que o país 
vizinho virou o estado brasileiro mais rico por causa da questão tributária. Em 
nota divulgada no Twitter, a diplomacia paraguaia lamentou as expressões 
desafortunadas de um alto funcionário do governo brasileiro, sem 
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/paraguai-rebate-paulo-
guedes-apos-ser-chamado-de-estado-brasileiro-mais-rico/

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-03-20 09:54:20
Título: Eric Nepomuceno: Brasil: entre o risível, o grotesco e o perigoso 
Descrição: O Brasil está vivendo dias estranhos, oscilando entre o ridículo, o 
grotesco e o perigoso. Na sexta-feira passada, no que seria uma iniciativa 
ridícula, mas que na realidade se tornou grotesca, o Ministro da Justiça, 
Anderson Torres, presenteou o presidente da ala ultra-direitista Jair Bolsonaro 
com a Medalha de Mérito Indigenista, destinada àqueles que agem em favor dos 
povos nativos.  
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/20/politica/014a2pol?partner=rss

Fonte: Poder360
Título: Chuvas em Petrópolis deixam ao menos 5 mortos
Descrição: Segundo a Defesa Civil, equipes buscam desaparecidos
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/chuvas-em-petropolis-deixam-ao-menos-5-
mortos/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-20
Título: Inspirado em Paulo Freire, teatro comunitário traz histórias da 
periferia
Descrição: Inspirados no educador Paulo Freire, os integrantes do Grupo Pombas 
Urbanas estreiam na próxima semana o espetáculo Florilégio, na sede do coletivo,
em Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. Além de sessões presenciais, 
gratuitas, haverá apresentações on-line, com a presença de outros grupos 
teatrais. “O teatro comunitário é espaço de memórias coletivas”, dizem os 
integrantes. “Buscamos encontrar aquilo que se constrói em sociedade e na 
coletividade no agora, a fim de questionar do que temos que nos desprender para 
estar em coletivo, em comunidade, e assim lidar e avançar sobre tantas angústias
sentidas e vividas diariamente”, afirmam os componentes do Pombas Urbanas, 
criado em 1989. “Não estamos sozinhos, esperançar, libertar-se é uma ação 
conjunta.”
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cultura/2022/03/paulo-freire-teatro-
comunitario-periferia/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-20 15:35:20
Título: Guerra na Ucrânia: mediador, governo turco afirma que Kiev e Moscou se 
aproximam de um acordo
Descrição: Enquanto isso, Zelensky proíbe atividades políticas de 11 partidos 
ucranianos e ONU contabiliza 902 civis mortos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/20/guerra-na-ucrania-mediador-
governo-turco-afirma-que-kiev-e-moscou-se-aproximam-de-um-acordo
 
Fonte: Revista Forum 
Data: 2022-03-20
Título: Zelensky proíbe partidos de esquerda e opositores, mas mantém 
neonazistas
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Descrição: O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, divulgou um vídeo na 
noite deste sábado (19) em que anuncia a proibição da atuação de 11 partidos 
políticos no país, todos eles de esquerda ou que fazem oposição ao governo, 
considerados por ele como pró-Rússia.
Url : https://revistaforum.com.br/global/2022/3/20/zelensky-proibe-partidos-de-
esquerda-opositores-mas-mantem-neonazistas-111772.html 

Fonte: RT en Español
Data: 2022-03-21 07:57:07
Título: O Ministério da Defesa russo alega que os nacionalistas ucranianos 
realizaram uma provocação planejada em uma fábrica de produtos químicos em Sumy.
Descrição: Anteriormente, as autoridades locais informaram que um vazamento de 
amônia havia ocorrido por volta das 16h30 (horário local) na segunda-feira na 
fábrica de Sumykhimprom.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/424604-ministerio-defensa-ruso-dice-
nacionalistas-ucranianos-realizaron-provocacion?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-20 10:52:23
Título: Entenda o que são armas biológicas e saiba quando elas foram utilizadas 
Descrição: Desde a Antiguidade até o conflito na Ucrânia, as armas biológicas 
são uma opção de guerra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/20/entenda-o-que-sao-armas-
biologicas-e-saiba-quando-elas-foram-utilizadas

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-20 13:35:04
Título: Empresas denunciam Microsoft à Comissão Europeia por práticas 
anticompetitivas
Descrição: Companhia estaria limitando a escolha do consumidor no mercado de 
serviços em nuvem, dizem denunciantes
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/empresas-denunciam-microsoft-a-
comissao-europeia-por-praticas-anticompetitivas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-20 10:57:04
Título: Deputado pede convocação de Milton Ribeiro para explicar gabinete de 
evangélicos no MEC
Descrição: Correia observa possível prática de tráfico de influência e de 
improbidade administrativa
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/deputado-pede-convocacao-de-
milton-ribeiro-para-explicar-gabinete-de-evangelicos-no-mec/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-20 08:42:34
Título: O desafio de manter a tradição do artesanato dos povos originários
Descrição: O modelo foi se transformando em uma solução 'barata' para os grandes
ateliês couture e de alta moda
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/fashion-revolution/o-desafio-de-
manter-a-tradicao-do-artesanato-dos-povos-originarios/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-20 06:30:55
Título: Documentário aborda as relações do tambor com a religião e a música
Descrição: Tambores da Diáspora, que será lançado na quarta-feira 23,  trata do 
instrumento ainda como ferramenta de comunicação no passado até a transposição 
de sua sonoridade
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/documentario-aborda-as-
relacoes-do-tambor-com-a-religiao-e-a-musica/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-20 12:55:29
Título: Carlos Lupi vem aí com “fato novo” sobre a disputa de presidente
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Descrição: O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, desembarca na quarta-feira
(23/03) em Curitiba trazendo na bagagem fato 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/carlos-lupi-vem-ai-com-fato-novo-sobre-a-
disputa-de-presidente/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-20 12:29:15
Título: “Talvez essa seja a batalha das nossas vidas”, disse Requião ao se 
filiar no PT
Descrição: ► Segundo Requião, não há outra saída, Lula é a salvação do país, em 
uma frente política,  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu 
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/talvez-essa-seja-a-batalha-das-nossas-
vidas-disse-requiao-ao-se-filiar-no-pt/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-21 04:30:42
Título: 'Rato de redação': Histórias dos bastidores do Pasquim são retratadas em
novo livro
Descrição: Certa feita, o Pasquim, famoso por suas entrevistas regadas a uísque,
chamou Rita Lee e Tim Maia para um papo. Os dois astros da música, ainda jovens,
em 1970, foram entrevistados juntos porque os jornalistas acharam que um dos 
dois sozinho não renderia uma das famosas “entrevistas do Pasquim”. 
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/livros/rato-de-redacao-historias-dos-
bastidores-do-pasquim-sao-retratadas-em-novo-livro-25441031
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-20 00:00:00
Título: Professora aciona Ministério Público para investigar pagamento a 
advogado de Arthur do Val
Descrição: A professora Luciene Cavalcante acionou o Ministério Público de São 
Paulo para apurar se houve uso de recursos públicos para custear o advogado do 
deputado estadual Arthur do Val. Paulo Henrique Franco Bueno, que assina a 
defesa prévia do \Mamãe Falei\ na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), é
chefe de gabinete do vereador Rubinho Nunes.Leia mais (03/20/2022 - 12h40)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/03/professora-aciona-ministerio-publico-para-
investigar-pagamento-a-advogado-de-arthur-do-val.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-20 00:00:00
Título: Lei das fake news que atinge Telegram opõe Lira a líder de Bolsonaro
Descrição: O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o líder do governo na 
Casa, deputado Ricardo Barros (PP-PR), têm externado posições divergentes sobre 
a prioridade a ser dada pelos deputados ao projeto que busca combater a 
disseminação de notícias falsas no país.Leia mais (03/20/2022 - 10h29)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/lei-das-fake-news-que-atinge-telegram-opoe-lira-e-lider-de-
bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2022-03-20 00:00:00
Título: Supremo vence Telegram no 1º round
Descrição: Na sexta (18), o Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática, 
determinou o bloqueio do Telegram no Brasil.Leia mais (03/20/2022 - 16h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/colunas/ronaldolemos/2022/03/implicacoes-do-bloqueio-do-telegram.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-21 05:09:47
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Título: Avião comercial Boeing 737 com 133 pessoas cai no sul da China, diz 
mídia estatal
Descrição: Um avião comercial Boeing 737, da companhia aérea China Eastern, caiu
no sul da China com 133 pessoas a bordo, segundo emissora estatal.
Url :https://br.sputniknews.com/20220321/aviao-comercial-boeing-737-com-133-
pessoas-cai-no-sul-da-china-diz-midia-estatal-21904930.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-21 04:47:17
Título: MD russo: mais de 80 mercenários e nacionalistas foram eliminados em 
ataque com mísseis de cruzeiro
Descrição: O Ministério da Defesa da Rússia informou que mais de 80 mercenários 
e nacionalistas foram eliminados em ataque com mísseis de cruzeiro de alta 
precisão na região de Rovensky.
Url :https://br.sputniknews.com/20220321/md-russo-mais-de-80-mercenarios-e-
nacionalistas-foram-eliminados-em-ataque-com-misseis-de-cruzeiro-21904827.html
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