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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-28 18:57:15
Título: Brasil bate novo recorde e registra média de 1.205 mortes nos últimos 7 
dias
Descrição: Ao todo são 10.551.259 casos de pessoas infectadas e 254.942 de 
óbitos confirmados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/28/brasil-bate-novo-recorde-e-
registra-media-de-1-205-mortes-nos-ultimos-7-dias

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-02-28 03:00:00
Título: Pandemia e desmonte de políticas de saúde colocam Brasil diante da 
escolha: devastação ou solidariedade econômica e social. Entrevista especial com
Pedro Delgado
Descrição: Todos estão cansados, o medo, a dor e o luto são sentimentos 
presentes em uma sociedade sem ar. É por isso que especialistas dizem que os 
http://www.ihu.unisinos.br/607098-pandemia-e-desmonte-de-politicas-de-saude-
colocam-brasil-diante-da-escolha-devastacao-ou-solidariedade-economica-e-social-
entrevista-especial-com-pedro-delgado

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-03-01
Título: New York Times diz que Moro corrompeu o sistema judicial e é responsável
direto pelo caos que o Brasil vive hoje
Descrição: "Em vez de erradicar a corrupção, a agora notória Operação Lava Jato 
abriu o caminho para Jair Bolsonaro chegar ao poder após eliminar seu principal 
rival, Lula, da corrida presidencial. Isso contribuiu para o caos que o Brasil 
vive hoje"
Url : https://www.brasil247.com/midia/new-york-times-diz-que-moro-corrompeu-o-
sistema-judicial-e-e-responsavel-direto-pelo-caos-que-o-brasil-vive-hoje

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-28 00:00:00
Título: Economist e NYT começam a dar as costas para Moro
Descrição: No New York Times, Gaspard Estrada, da Sciences Po, de Paris, 
escreveu há três semanas sobre aquela que \foi vendida como a maior operação 
anticorrupção do mundo, mas se tornou o maior escândalo judicial da 
história\.Leia mais (02/28/2021 - 21h32)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/nelsondesa/2021/02/nyt-e-economist-comecam-a-dar-as-costas-para-
moro.shtml

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-28 19:42:20
Título: Elio Gaspari diz que Gilmar Mendes vai retomar HC da suspeição de Moro e
prepara “Lava Jato da Lava Jato”
Descrição: O ministro estaria fazendo um pente-fino nas conversas obtidas pela 
Operação Spoofing
Url :https://revistaforum.com.br/politica/elio-gaspari-diz-que-gilmar-mendes-
vai-retomar-hc-da-suspeicao-de-moro-e-prepara-lava-jato-da-lava-jato/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-02-28
Título: Em meio ao avanço da Covid e às fake news de Bolsonaro, entidades 
médicas lançam manifesto pelo uso de máscaras.
Descrição: É urgente que as medidas efetivas para diminuir a transmissão da 
doença sejam assumidas pela população'
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Url : https://www.cartacapital.com.br/saude/em-meio-ao-avanco-da-covid-19-e-as-
fake-news-de-bolsonaro-entidades-medicas-lancam-manifesto-pelo-uso-de-mascaras/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-28 11:50:58
Título: Instituto Ipec: 61% não confiam em Bolsonaro e 58% desaprovam o modo 
como ele governa
Descrição: O Ipec é o instituto recém-criado para suceder o extinto Ibope 
Inteligência
Url :https://revistaforum.com.br/politica/instituto-ipec-61-nao-confiam-em-
bolsonaro-e-58-desaprovam-o-modo-como-ele-governa/

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-03-01
Título: Senadores pressionam Pacheco para instalar CPI da Covid contra Bolsonaro
nesta semana
Descrição: Senadores que assinaram o requerimento para instalação da Comissão  
Parlamentar de Inquérito da Covid vão pressionar Rodrigo Pacheco para que 
instaure esta semana a CPI.
Url :   https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/senadores-pressionam-  
pacheco-para-instalar-cpi-da-covid-contra-bolsonaro-nesta-semana/

Fonte: Montedo
Data: 2021-02-27
Título: Operação encerra festa clandestina de militares das Forças Armadas no MS
Descrição: Fiscalização encerra festa clandestina organizada por militares
Processo adminsitrativo foi aberto e eles podem ser multados por desrespeito aos
decretos da covid
Url : https://www.montedo.com.br/2021/02/27/operacao-encerra-festa-clandestina-
de-militares-das-forcas-armadas-no-ms/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-28 00:00:00
Título: Entenda a militarização do governo Bolsonaro e as ameaças que isso 
representa
Descrição: Capitão reformado do Exército, o então deputado federal Jair 
Bolsonaro voltou às frentes militares em busca de apoio para sua candidatura à 
Presidência da República em 2018. No governo, deu às Forças Armadas um espaço 
inédito pós-redemocratização, colocando generais em postos-chave para o 
país.Leia mais (02/28/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/02/entenda-a-militarizacao-do-governo-bolsonaro-e-as-ameacas-
que-isso-representa.shtml

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-01 09:36:04
Título: Governo Bolsonaro deixou de gastar R$ 80 bi no combate à Covid-19 em 
2020
Descrição: Dos quase R$25,5 bilhões planejados para 2021, apenas R$ 1,3 bilhão 
foi usado até fevereiro
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/governo-bolsonaro-deixou-de-gastar-
r-80-bi-no-combate-a-covid-19-em-2020/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-28 15:55:02
Título: À beira do colapso: Rosa Weber determina que governo federal reative 
leitos de UTI em 3 estados
Descrição: A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, determinou 
que o Ministério da Saúde custeie a reabertura de leitos de UTI para pacientes 
com COVID-19 nos estados de São Paulo, Maranhão e Bahia.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021022817042247-a-beira-do-colapso-rosa-
weber-determina-que-governo-federal-reative-leitos-de-uti-em-3-estados/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-28 20:12:08
Título: O auxílio emergencial não pode ser objeto de chantagem, diz Dilma 
Rousseff
Descrição: A ex-presidenta Dilma Rousseff (PT), em artigo especial, disse neste 
domingo (28) que o auxílio emergencial não pode ser objeto de chantagem por 
parte do  O auxílio emergencial não pode ser objeto de chantagem, diz Dilma 
Rousseff
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/o-auxilio-emergencial-nao-pode-ser-
objeto-de-chantagem-diz-dilma-rousseff/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-28 13:03:48
Título: Rodrigo Maia, depois de deixar a Câmara, defende o impeachment de Jair 
Bolsonaro e CPI da Covid
Descrição: Ora, ora, ora. O ex-presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-
RJ), 1 mês depois de deixar o cargo, agora defende abertura de CPI da Covid  
Rodrigo Maia, depois de deixar a Câmara, defende o impeachment de Jair Bolsonaro
e CPI da Covid
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/rodrigo-maia-depois-de-deixar-a-
camara-defende-o-impeachment-de-jair-bolsonaro-e-cpi-da-covid/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-28 09:23:11
Título: Petrobras \endividada\ e as falácias do discurso que prega a venda da 
estatal
Descrição: Denúncias de corrupção no passado e erros de gestão nutriram o 
imaginário privatista, dizem especialistas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/28/petrobras-endividada-e-as-
falacias-do-discurso-que-prega-a-venda-da-estatal

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-28 09:25:59
Título:  STF suspende lei que permitia mercúrio e maquinário em garimpo em 
Roraima
Descrição: Para governo de Roraima não há problemas em contaminar o solo com 
mercúrio do garimpo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/28/stf-suspende-lei-que-permitia-
mercurio-e-maquinario-em-garimpo-em-roraima
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-02-28 18:04:23
Título: “Está com as mãos manchadas de sangue”, diz Giannazi sobre Rossieli 
Soares
Descrição: Por manter escolas abertas, deputado do PSOL entrou com ação criminal
contra secretário de educação de SP no MP-SP
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/02/28/esta-com-as-maos-manchadas-de-
sangue-diz-giannazi-sobre-rossieli-soares

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-28 20:40:37
Título: Saúde do DF colapsa, mas governador Ibaneis Rocha afrouxa o lockdown
Descrição: Segundo relatório da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, 97% dos
leitos da rede pública estão ocupados. Mas isso não impediu o governador Ibaneis
Rocha  Saúde do DF colapsa, mas governador Ibaneis Rocha afrouxa o lockdown
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/saude-do-df-colapsa-mas-governador-
ibaneis-rocha-afrouxa-o-lockdown/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-28 16:40:53
Título: Lava Jato penalizada por estrago na economia, sugere estudo, Dallagnol e
Moro podem ter bens bloqueados
Descrição: O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
(Dieese) finaliza um estudo sobre os impactos negativos da operação Lava Jato 
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sobre a economia nacional. o  Lava Jato penalizada por estrago na economia, 
sugere estudo, Dallagnol e Moro podem ter bens bloqueados
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/lava-jato-penalizada-por-estrago-
na-economia-sugere-estudo-dallagnol-e-moro-podem-ter-bens-bloqueados/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-02-28 14:30:36
Título: Congresso já tem assinaturas para abrir CPI da Covid-19, diz deputada 
Jandira Feghali
Descrição: A deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), pelo Twitter, informou neste 
domingo (28/02) que pedidos de CPI da Covid-19 já têm assinaturas registradas 
tanto na Câmara quanto  Congresso já tem assinaturas para abrir CPI da Covid-19,
diz deputada Jandira Feghali
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/02/congresso-ja-tem-assinaturas-para-
abrir-cpi-da-covid-19-diz-deputada-jandira-feghali/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-01 08:32:16
Título: PF pediu busca e apreensão contra Wajngarten e agências contratadas pelo
governo em inquérito das fake news
Descrição: A PF buscava descobrir como o governo direciona recursos de 
propaganda para sites bolsonaristas - como o Terça Livre, de Allan dos Santos. 
Pedido foi negado pela PGR e ação não foi desencadeada
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/pf-pediu-busca-e-apreensao-
contra-wajngarten-e-agencias-contratadas-pelo-governo-em-inquerito-das-fake-
news/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-01 01:10:17
Título: Rui Costa: Em vez de distribuir vacinas, Bolsonaro segue distribuindo 
fake news
Descrição: O governador da Bahia foi na mesma direção de Flávio Dino, que também
acusou o presidente de disseminar notícias falsas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/rui-costa-em-vez-de-distribuir-
vacinas-bolsonaro-segue-distribuindo-fake-news/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-28 20:24:56
Título: Colapso diante da Covid-19 e inércia de Bolsonaro fazem PT defender 
gabinete nacional de crise
Descrição: \Enquanto não houver uma cobertura vacinal adequada, o isolamento 
social ( total ou parcial ) e o uso de máscaras e outros cuidados recomendados 
pela Ciência são as únicas medidas efetivas para enfrentar a Covid-19\, defendeu
a legenda
Url :https://revistaforum.com.br/politica/colapso-diante-da-covid-19-e-inercia-
de-bolsonaro-fazem-pt-defender-gabinete-nacional-de-crise/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-28 16:42:45
Título: Suplicy envia carta a Marco Aurélio Mello por reconhecer renda básica a 
morador de rua
Descrição: “Reconhecer o valor do trabalho não remunerado para a sociedade é 
vital para repensarmos o mundo pós-pandemia”, disse Suplicy
Url :https://revistaforum.com.br/politica/suplicy-envia-carta-a-marco-aurelio-
mello-por-reconhecer-renda-basica-a-morador-de-rua/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-28 15:13:51
Título: Ombudsman da Folha diz que anúncio de médicos ‘cloroquiners’ não é 
ilegal, mas é antiético
Descrição: “Além do mais”, lembra ainda a ombudsman, “ter um conteúdo como esse 
publicado em alguns dos maiores jornais do país confere ao texto uma 
credibilidade que ele não tem”
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Url :https://revistaforum.com.br/midia/ombudsman-da-folha-diz-que-anuncio-de-
medicos-cloroquiners-nao-e-ilegal-mas-e-antietico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-28 14:11:21
Título: Produtos mais baratos estão em falta nos supermercados
Descrição: Empresa que mede o índice diz que um dos principais fatores é a queda
do poder de compra após o fim do auxílio emergencial. Os consumidores a se 
concentram nas marcas mais baratas, esgotando esse tipo de produto antes da 
reposição
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/produtos-mais-baratos-estao-em-falta-
nos-supermercados/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-02-28 13:48:56
Título: Daniel Silveira chora quase todos os dias na cadeia, diz colunista
Descrição: A partir do momento em que percebeu que não seria solto tão cedo, o 
estado emocional do deputado começou a se deteriorar
Url :https://revistaforum.com.br/politica/daniel-silveira-chora-quase-todos-os-
dias-na-cadeia-diz-colunista/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-02-28 05:15:39
Título: Por que grandes jornais topam publicar mentiras sobre a covid-19 em 
forma de anúncio?
Descrição: Uma peça publicitária, que defende tratamento precoce ineficaz e 
potencialmente fatal, foi estampada em oito jornais do país. Eles se tornaram 
coatores de um atentado contra a saúde pública.The post Por que grandes jornais 
topam publicar mentiras sobre a covid-19 em forma de anúncio? appeared first on 
The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/02/28/por-que-grandes-jornais-topam-publicar-
mentiras-covid-19-anuncios/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-01 07:00:04
Título: Um mês de Lira na presidência da Câmara mostra que Centrão pode muito, 
mas não pode tudo
Descrição: Arthur Lira (PP-AL) completa hoje um mês no comando da Câmara dos 
Deputados, e o dia a dia vem lhe ensinando que o seu grupo pode muito, mas não 
pode tudo em Brasília. A realidade — alvissareira para quem temia um rolo 
compressor após o revés de Rodrigo Maia — é que mesmo o todo poderoso Centrão 
encontra obstáculos no projeto de se impor hegemônico na era Bolsonaro. 
Url :https://oglobo.globo.com/analitico/um-mes-de-lira-na-presidencia-da-camara-
mostra-que-centrao-pode-muito-mas-nao-pode-tudo-24903710
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-01 06:15:36
Título: Wanjgarten apela a Michelle Bolsonaro para tentar ficar na Secom
Descrição: Fabio Wajngarten apelou a Michelle de Bolsonaro, de quem ele e a 
mulher se aproximaram desde o começo do governo, para tentar ficar na Secretaria
de Comunicação.Nos últimos dias, militantes olavistas também têm criticado nas 
redes sociais a substituição de Wanjgarten pelo almirante Flávio Rocha.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/wanjgarten-apela-michelle-
bolsonaro-para-tentar-ficar-na-secom-24903769
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-01 07:00:56
Título: Deputada indígena tenta derrubar normas da Funai
Descrição: A deputada indígena e líder da Rede na Câmara, Joênia Wapichana, 
apresentou propostas à Câmara para derrubar duas normativas da Funai que, 
segundo ela, afrontam os direitos constitucionais dos povos.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/deputada-indigena-tenta-derrubar-
normas-da-funai-1-24902441
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Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-02-28 17:22:03
Título: Como um programa de lavagem de mãos salvou as vidas de 2.430 brasileiros
e economizou R$ 320 milhões do SUS
Descrição: Projeto iniciado em 2018 envolveu 116 hospitais públicos espalhados 
pelas cinco regiões do país.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56133161
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-28 22:33:51
Título: Fiscalização autua Rappi por “fazer de celular o novo relógio de ponto”
Descrição: Para fiscais do trabalho, vínculo com entregadores “configura relação
de emprego, com preenchimento de todos os requisitos legais”. Empresa usa 
sistema de punições e incentivos por meio do aplicativo, apontam. Empresa 
recorreu da decisão
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-28/fiscalizacao-autua-rappi-por-
fazer-de-celular-o-novo-relogio-de-ponto.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-28 15:35:05
Título: Com UTIs saturadas, Sul adota medidas retritivas e dispersa com bombas 
de gás quem fura o lockdown
Descrição: Grupo que não cumpriu toque de recolher foi disperso pela PM no 
Paraná, onde Governador é alinhado a Bolsonaro. “Nem se leitos fossem infinitos 
haveria capacidade de atendimento”, alerta gestor da Saúde
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-28/com-utis-saturadas-sul-adota-
medidas-retritivas-e-dispersa-com-bombas-de-gas-quem-fura-o-lockdown.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-28 15:44:55
Título: O povoado francês que desafiou o fascismo
Descrição: Chambon-sur-Lignon acolheu milhares de judeus e exilados republicanos
espanhóis durante a II Guerra Mundial. Um deles acaba de deixar sua fortuna para
a comuna francesa
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-02-28/o-povoado-frances-que-
desafiou-o-fascismo.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-02-28 19:05:51
Título: A luta sindical que a Amazon quer sufocar
Descrição: Trabalhadores de um depósito do Alabama tentam se organizar enquanto 
a promotora de Nova York processa a empresa por falta de segurança contra o 
coronavírus
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2021-02-28/a-luta-sindical-que-a-amazon-
quer-sufocar.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-28 00:00:00
Título: Governos pedem a Pazuello medida restritiva única, mas ministério 
descarta porque Bolsonaro não deixa
Descrição: Governadores e secretários de Saúde têm pedido a Eduardo Pazuello uma
medida única para o país para frear o avanço da Covid-19. O resposta, porém, foi
negativa.Leia mais (02/28/2021 - 23h29)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/02/governos-pedem-a-pazuello-medida-restritiva-unica-
mas-ministerio-descarta-porque-bolsonaro-nao-deixa.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-28 00:00:00
Título: Governador do Piauí fala em risco de desabastecimento de remédios e pede
atenção a Pazuello
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Descrição: O governador Wellington Dias (PT-PI) enviou um ofício ao ministro 
Eduardo Pazuello (Saúde) pedindo para que o estoque de medicamentos seja 
examinado para providências.Leia mais (02/28/2021 - 23h29)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/02/governador-do-piaui-fala-em-risco-de-
desabastecimento-de-remedios-e-pede-atencao-a-pazuello.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-28 00:00:00
Título: Procuradores que recebem até R$ 100 mil falam em esmola e protestam 
contra celular funcional de R$ 3.600
Descrição: Mensagens obtidas pela Folha da rede interna usada por procuradores 
da República mostram a insatisfa&ccedil,&atilde,o de integrantes do Ministério 
Público Federal com a qualidade de um novo telefone celular que passou a ser 
fornecido pela institui&ccedil,&atilde,o, cujo pre&ccedil,o de mercado oscila de
R$ 2.600 a R$ 3.600.Leia mais (02/28/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/02/procuradores-que-recebem-ate-r-100-mil-falam-em-esmola-e-
protestam-contra-celular-funcional-de-r-3600.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-28 00:00:00
Título: Brasília foge, e Faria Lima vende, enquanto brasileiros morrem
Descrição: A semana passada deve ter sido a pior do século 21 brasileiro. 
Enquanto os primeiros países a se vacinarem já discutem a volta à normalidade, 
as mortes por Covid-19 crescem aceleradamente no Brasil.Leia mais (02/28/2021 - 
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/celso-rocha-de-barros/2021/02/brasilia-foge-e-faria-lima-vende-
enquanto-brasileiros-morrem.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-02-28 00:00:00
Título: Economist e NYT começam a dar as costas para Moro
Descrição: No New York Times, Gaspard Estrada, da Sciences Po, de Paris, 
escreveu há três semanas sobre aquela que \foi vendida como a maior operação 
anticorrupção do mundo, mas se tornou o maior escândalo judicial da 
história\.Leia mais (02/28/2021 - 21h32)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/nelsondesa/2021/02/nyt-e-economist-comecam-a-dar-as-costas-para-
moro.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-01 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 1º de março 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
segunda-feira (1º), marcada pela reimposição de medidas contra a COVID-19 em 
cidades brasileiras, pela volta de Trump aos holofotes da política e alerta de 
Netanyahu às forças iranianas no Oriente Médio.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021030117043537-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-1-de-marco-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-01 05:46:08
Título: Médica adverte sobre síndrome inflamatória multissistema em pacientes 
que superaram COVID-19
Descrição: A médica-chefe de um hospital de Moscou, Mariana Lysenko, declarou em
uma entrevista ao canal RT que alguns dos pacientes que superaram a COVID-19 
podem desenvolver uma síndrome inflamatória multissistema.
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Url :https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2021030117043481-medica-
adverte-sobre-sindrome-inflamatoria-multissistema-em-pacientes-que-superaram-
covid-19/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-28 15:39:08
Título: Argentina prorroga medida que deixa fronteira fechada para o Brasil até 
12 de março
Descrição: A Argentina decidiu estender o fechamento das fronteiras aéreas e 
terrestres com o Brasil até o dia 12 de março, prorrogando o decreto anterior 
que determinava que elas fossem reabertas a partir desta segunda-feira (1º).
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021022817042220-argentina-prorroga-
medida-que-deixa-fronteira-fechada-para-o-brasil-ate-12-de-marco/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-28 11:48:07
Título: Primeiro satélite totalmente brasileiro é lançado ao espaço com sucesso 
(VÍDEO)
Descrição: O Amazônia 1, primeiro satélite completamente brasileiro, foi lançado
ao espaço na madrugada deste domingo (28). O lançamento ocorreu às 1h54 (horário
de Brasília) no Centro de Lançamento Sriharikota, na Índia.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021022817041646-primeiro-satelite-
totalmente-brasileiro-e-lancado-ao-espaco-com-sucesso-video/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-02-28 08:48:33
Título: Síria insta Conselho de Segurança da ONU a acabar com 'agressão' dos EUA
após recente ataque aéreo
Descrição: Neste sábado (27) o Ministério do Exterior e dos Expatriados da Síria
exortou o Conselho de Segurança das Nações Unidas a assumir as suas 
responsabilidades e a pôr imediatamente fim aos atos de agressão dos EUA nos 
territórios sírios e evitar a sua repetição.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021022817041257-siria-
insta-conselho-de-seguranca-da-onu-a-acabar-com-agressao-dos-eua-apos-recente-
ataque-aereo/
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