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Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-03-01 17:57:39
Título: O Mapa da cloroquina: como governo Bolsonaro enviou 2,8 milhões de 
comprimidos para todo o Brasil
Descrição: Região Norte recebeu mais de meio milhão de comprimidos, revelam 
dados obtidos pela Pública, Exército fechou R$ 1,5 milhão em contratos sem 
licitação para produzir cloroquina
Url :https://apublica.org/2021/03/o-mapa-da-cloroquina-como-governo-bolsonaro-
enviou-28-milhoes-de-comprimidos-para-todo-o-brasil/

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-03-01
Título: Sensação de proteção por “tratamento preventivo” causou mais covid, diz 
estudo
Descrição: Um estudo preliminar desenvolvido pela Fiocruz Amazônia e pela 
Universidade Federal do Amazonas, em Manaus, concluiu que pessoas que fizeram
“tratamento preventivo“ para a COVID-19, com uso de medicamentos sem comprovação
científica, tiveram uma maior taxa de infecção frente aos que não os utilizaram
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/sensacao-de-protecao-
por-tratamento-preventivo-causou-mais-covid-diz-estudo/

Fonte: Montedo
Data: 2021-03-01
Título: Justiça confirma processo contra sargento acusado de atuar na Casa da 
Morte
Descrição: Por 4 votos a 1, a 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional 
Federal da 2.ª Região (TRF-2) confirmou decisão anterior da mesma Corte que 
acolheu a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) e tornou réu o sargento 
Antonio Waneir Pinheiro de Lima, o Camarão.
Ele é acusado de ter participado do sequestro, cárcere privado e estupro da 
dirigente da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) Inês Etienne Romeu. Camarão 
é apontado como um dos carcereiros que trabalhavam na Casa da Morte, um aparelho
clandestino mantido nos anos 1970 pelo Centro de Informações do Exército (CIE), 
em Petrópolis, no Rio. Inês, que morreu de causas naturais em 2015, foi o único 
prisioneiro que passou pela casa a sobreviver.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/03/01/justica-confirma-processo-contra-
sargento-acusado-de-atuar-na-casa-da-morte/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-01 22:47:43
Título: Dilma: ‘mijar sangue era expressão de torturadores na ditadura militar’
Descrição: A ex-presidenta Dilma Rousseff (PT) disse nesta segunda-feira (1º) 
que a mijar sangue era uma expressão usada pelos torturadores durante a ditadura
militar, que assombrou 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/dilma-mijar-sangue-era-expressao-
de-torturadores-na-ditadura-militar/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-01 20:37:30
Título: Lava Jato escondeu grampo que inocentava Lula no caso do tríplex
Descrição: A Lava Jato adotou a doutrina Rubens Ricupero segunda qual o que é 
bom a gente fatura, o que é ruim, esconde. Novas mensagens da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/lava-jato-escondeu-grampo-que-
inocentava-lula-no-caso-do-triplex/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-01 18:06:21
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Título: Nova petição dos advogados de Lula traz diálogos que compõem verdadeiro 
manual do “lawfare”
Descrição: Moro e procuradores ocultaram provas de inocência de Lula, 
pressionaram testemunhas, divulgaram acusações falsas para abalar acusado, 
abriram denúncias simultâneas para ocupar a defesa e “bater em Lula”. Tudo 
premeditado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/nova-peticao-dos-advogados-de-lula-
traz-dialogos-que-compoem-verdadeiro-manual-do-lawfare/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-03-01
Título: Diálogos mostram que Lava Jato queria delação de Palocci para ‘detonar a
imagem do 9’
Descrição: Procuradores articularam nova denúncia contra o ex-ministro porque 
'talvez isso o anime um pouco mais'; os diálogos foram enviados ao STF
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/dialogos-mostram-que-lava-jato-
queria-delacao-de-palocci-para-detonar-a-imagem-do-9/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-01 11:24:36
Título: Obscurantismo das mais altas autoridades do país causou tragédia com 250
mil mortos, diz diretor do Butantan
Descrição: Dimas Covas afirma que \tragédia\ entrará na conta dos \
negacionistas\ e que relação do Butantan foi \ponto fora da curva\ com governo 
Bolsonaro, que \vem negando, por motivos políticos e obscurantistas, essa 
importância\
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/obscurantismo-das-mais-altas-
autoridades-do-pais-causou-tragedia-com-250-mil-mortos-diz-diretor-do-butantan/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-03-02
Título: Investigações mostram que chapa de Bolsonaro-Mourão cometeu crime 
eleitoral e pode ser cassada
Descrição: O inquérito das fake news contra a chapa de Bolsonaro e Hamilton 
Mourão nas eleições de 1918 avança. A Polícia Federal encontrou informações que 
reforçam as acusações de que a chapa cometeu crimes eleitorais
Url : https://www.brasil247.com/brasil/investigacoes-mostram-que-chapa-de-
bolsonaro-mourao-cometeu-crime-eleitoral-e-pode-ser-cassada

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-02 02:56:11
Título: Brasil busca meios de driblar Bolsonaro e acelerar vacinação contra a 
covid-19
Descrição: Congresso, prefeitos, governadores e empresários correm para agilizar
aquisição de imunizantes e destravar campanha de vacinação, cientes de que só 
assim economia poderá se recuperar
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-02/brasil-busca-meios-de-driblar-
bolsonaro-e-acelerar-vacinacao-contra-a-covid-19.html

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-01 19:55:56
Título: O Antagonista pede a prisão de Bolsonaro: ‘É preciso condenar e prender 
esse cara o quanto antes’
Descrição: O jornalista Diogo Mainardi, do site de extrema direta O Antagonista,
pediu nesta segunda-feira (1º) a prisão do presidente Jair Bolsonaro. É preciso 
condenar e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/o-antagonista-pede-a-prisao-de-
bolsonaro-e-preciso-condenar-e-prender-esse-cara-o-quanto-antes/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-01 21:05:01
Título: Flávio Bolsonaro compra mansão de R$ 6 milhões em Brasília
Descrição: O filho do presidente Jair Bolsonaro se livrou na última semana de 
uma quebra de sigilo fiscal e bancário
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-bolsonaro-compra-mansao-de-r-6-
milhoes-em-brasilia-diz-site/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-01 17:34:20
Título: Pandemia: centrais sindicais pedem auxílio emergencial e isolamento 
imediato no país 
Descrição: Em nota, entidades bradam ainda por uma aceleração da vacinação no 
Brasil, que segue em ritmo lento de imunização
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/01/pandemia-centrais-sindicais-
pedem-auxilio-emergencial-e-isolamento-imediato-no-pais

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-01 13:11:30
Título: Mesmo sob intervenção, Petrobras anuncia novo reajuste de 5% na gasolina
e 5% no diesel
Descrição: A intervenção de militar na Petrobras não foi suficiente para coibir 
os abusos da Petrobras, que nesta segunda-feira (1º de março) confirmou novo 
reajuste de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/mesmo-sob-intervencao-petrobras-
anuncia-novo-reajuste-de-5-na-gasolina-e-5-no-diesel/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-02 06:00:09
Título: Agência Nacional de Mineração tem apenas 250 fiscais para cuidar de 35 
mil minas
Descrição: RIO — Com aproximadamente 250 técnicos para monitorar as 35 mil minas
regulamentadas do país, a Agência Nacional de Mineração (ANM) vive situação 
precária. Cabe aos fiscais da autarquia responsável pela gestão dos recursos 
minerais do país ir a campo para vistoriar se o volume de produção e a 
tecnologia empregada pelas empresas do setor seguem critérios estabelecidos na 
concessão para exploração daquela área.
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/um-so-planeta/agencia-nacional-de-
mineracao-tem-apenas-250-fiscais-para-cuidar-de-35-mil-minas-1-24902168
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-01 07:46:20
Título: Gasto com Stella e Heineken em um só pregão bancaria refeições de 
soldado por 10 anos
Descrição: Pesquisadores analisam abismo entre as condições de vida de militares
de alta e baixa patente no Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/01/gasto-com-stella-e-heineken-em-
um-so-pregao-bancaria-refeicoes-de-soldado-por-10-anos

Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-02 05:15:01
Título: Polícia do Rio está há 153 dias desobedecendo o STF
Descrição: Em junho, o STF determinou o fim das operações em favelas do Rio. Em 
dois meses, os tiroteios, as mortes e a criminalidade caíram. Mas a PM do Rio 
não ficou satisfeita.The post Polícia do Rio está há 153 dias desobedecendo o 
STF appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/02/policia-pm-rio-desobedecendo-stf/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-01 23:35:20
Título: Governador do Acre testa positivo para Covid dias após ficar sem máscara
e aglomerar com Bolsonaro
Descrição: Diagnóstico positivo de Gladson Cameli (PP) vem apenas 5 dias após 
visita de Bolsonaro ao Acre, ocasião em que foram desrespeitados os protocolos 
contra o contágio da Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/governador-do-acre-testa-positivo-para-
covid-dias-apos-ficar-sem-mascara-e-aglomerar-com-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-03-01 11:16:02
Título: Festival \Demarcação Já\ reúne Gil, Chico César e Criolo em defesa da 
causa indígena
Descrição: Toda a renda arrecadada será destinada à Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil (APIB)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/01/festival-demarcacao-ja-reune-
gil-chico-cesar-e-criolo-em-defesa-da-causa-indigena

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-01 15:49:24
Título: MST e parceiros doam seis toneladas de alimentos a 500 famílias de Ponta
Grossa (PR)
Descrição: Cestas foram partilhadas no sábado (27), a partir da união entre 
quatro acampamentos e um assentamento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/01/mst-e-parceiros-doam-seis-
toneladas-de-alimentos-a-500-familias-de-ponta-grossa-pr

Fonte: MST
Data: 2021-03-01
Título: Anton Makarenko: Um educador do povo
Descrição: O pedagogo soviético Anton Semionovich Makarenko (1 de março de 1888 
– 1 de abril de 1939) merece ser lembrado como um camarada que construiu, junto 
com crianças, jovens e adultos, a escola como coletividade, uma escola viva, 
socialista, em que todos se auto-educavam, se instruíam, construíam ciência e 
cultura, se divertiam, se amavam, e trabalhavam para resolver os problemas do 
coletivo e da sociedade soviética. Lembremos de Anton, como um companheiro, um 
de nós, um lutador social, cuja trincheira era a educação.
Url : https://mst.org.br/2021/03/01/anton-makarenko-um-educador-do-povo/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-01 12:17:13
Título: Movimentos populares divulgam manifesto do 8 de março, conheça as pautas
centrais
Descrição: Texto cita revogação da EC 95, legalização do aborto, auxílio, vacina
e impeachment de Bolsonaro, entre outras bandeiras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/01/movimentos-populares-divulgam-
manifesto-do-8-de-marco-conheca-as-pautas-centrais

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-01 20:21:29
Título: Justiça contraria União e não autoriza desocupação de ponte entre Brasil
e Peru 
Descrição: AGU tem dois dias para se manifestar sobre assistência às famílias. 
Cerca de 60 imigrantes seguem acampadas no local
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/01/justica-contraria-uniao-e-nao-
autoriza-desocupacao-de-ponte-entre-brasil-e-peru
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-01 19:24:31
Título: Presidente argentino anuncia abertura de investigação sobre dívida do 
país com FMI
Descrição: Alberto Fernández afirmou que empréstimo de US$ 55 bilhões visava 
favorecer campanha do ex-presidente Maurício Macri
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/01/presidente-argentino-anuncia-
abertura-de-investigacao-sobre-divida-do-pais-com-fmi
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-01 17:27:50
Título: Campanha pede que Brasil compre vacina produzida por Cuba contra a 
covid-19
Descrição: Lançamento ocorre nesta segunda-feira (1º), às 18h, com presença do 
ex-ministro Alexandre Padilha
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/01/campanha-pede-que-brasil-compre-
vacina-produzida-por-cuba-contra-a-covid-19
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-01 16:57:09
Título: Com 2,8% da população vacinada, Pernambuco negocia aquisição de doses da
Sputnik V
Descrição: Negociação foi possível depois que STF permitiu a compra direta de 
vacinas por estados e municípios
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/01/com-2-8-da-populacao-vacinada-
pernambuco-negocia-a-aquisicao-de-doses-da-sputnik-v
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-01 16:02:33
Título: Prefeito de Florianópolis tirou férias em Cancún em meio a colapso na 
saúde pública
Descrição: Taxa de ocupação das UTIs por covid-19 na cidade era de 96,23% quando
Gean Loureiro (DEM) embarcou
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/01/prefeito-de-florianopolis-tirou-
ferias-em-cancun-em-meio-a-colapso-na-saude-publica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-01 15:49:29
Título: Paraná: mais de 90% dos leitos de UTI estão ocupados em todas as regiões
do estado
Descrição: Macrorregião oeste é a mais grave, com 98% de ocupação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/01/parana-mais-de-90-dos-leitos-de-
uti-estao-ocupados-em-todas-as-regioes-do-estado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-01 15:39:38
Título: Após desmontar Inpe, Bolsonaro faz propaganda com satélite iniciado no 
governo Lula
Descrição: Primeiro satélite de observação da Terra projetado, integrado, 
testado e operado no país foi lançado no domingo (28)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/01/apos-desmontar-inpe-bolsonaro-
faz-propaganda-com-satelite-iniciado-no-governo-lula
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-01 15:32:04
Título: Filme \Abraço\ discute a desvalorização da educação pública 
Descrição: O filme, que apresenta a história de uma professora sergipana, será 
lançado na América Latina no dia 8 de março
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/01/filme-abraco-discute-a-
desvalorizacao-da-educacao-publica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-01 15:14:36
Título: Justiça do RS decide suspender as aulas presenciais no estado durante 
bandeira preta
Descrição: Liminar requisitada pela Associação Mães e Pais pela Democracia 
suspende as aulas presenciais em todo o estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/01/justica-do-rs-decide-suspender-
as-aulas-presenciais-no-estado-durante-bandeira-preta
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-01 11:00:49
Título: Sociedade Paulista de Infectologia recomenda que governadores determinem
lockdown
Descrição: Organização afirmou que se cenário continuar do modo em que se 
encontra, haverá colapso da saúde
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/01/sociedade-paulista-de-
infectologia-recomenda-que-governadores-determinem-lockdown
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-01 10:47:39
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Título: Livro \Quarto de Despejo: diário de uma favelada\ é relançado em edição 
especial
Descrição: Escrito por Carolina Maria de Jesus, livro é atual e revela um olhar 
original para a vida na favela
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/01/livro-quarto-de-despejo-diario-
de-uma-favelada-e-relancado-em-edicao-especial
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-02 00:04:41
Título: Lava Jato sobre Lula: “Dá pra gritar gol quando ele se ferrar?”
Descrição: Em nova petição apresentada nesta segunda-feira (1º/3) ao Supremo 
Tribunal Federal (STF), a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
apresentou novos diálogos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/lava-jato-sobre-lula-da-pra-gritar-
gol-quando-ele-se-ferrar/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-01 22:17:08
Título: Efeito Bolsonaro fechou 75 mil lojas em 2020, diz CNC
Descrição: A falta de política de desenvolvimento e de consumo, bem como a 
ausência de emprego, agravaram os impactos da pandemia no comércio em 2020. A 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/efeito-bolsonaro-fechou-75-mil-
lojas-em-2020-diz-cnc/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-01 21:29:00
Título: As cinco mentiras contadas por Bolsonaro sobre a Covid
Descrição: Profissionais de imprensa anotaram nesta segunda-feira (1º) as cinco 
principais mentiras que o presidente Jair Bolsonaro contou para a sua torcida, 
em Brasília: 1. Remédios 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/as-cinco-mentiras-contadas-por-
bolsonaro-sobre-a-covid/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-01 20:55:35
Título: Haddad aponta os motivos para a CPI da Covid no Congresso
Descrição: O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) listou os principais motivos que 
justificariam a abertura da CPI da Covid no Congresso Nacional: Bolsonaro 
cancelou o auxílio emergencial 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/haddad-aponta-os-motivos-para-a-
cpi-da-covid-no-congresso/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-01 20:37:30
Título: Lava Jato escondeu grampo que inocentava Lula no caso do tríplex
Descrição: A Lava Jato adotou a doutrina Rubens Ricupero segunda qual o que é 
bom a gente fatura, o que é ruim, esconde. Novas mensagens da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/lava-jato-escondeu-grampo-que-
inocentava-lula-no-caso-do-triplex/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-01 19:48:40
Título: Zeca Dirceu denuncia Bolsonaro à PGR por crime contra saúde pública
Descrição: O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) apresentou nesta segunda-feira
(1º), na Procuradoria-Geral da República (PGR), uma representação criminal 
contra o presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/zeca-dirceu-denuncia-bolsonaro-a-
pgr-por-crime-contra-saude-publica/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-01 19:31:51
Título: Desacreditados, caminhoneiros voltam a falar de greve contra aumento dos
combustíveis
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Descrição: Os caminhoneiros voltaram a ameaçar fazer greve mais uma vez contra o
aumento de combustíveis. A relação deles com o presidente Jair Bolsonaro é de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/desacreditados-caminhoneiros-
voltam-a-falar-de-greve-contra-aumento-dos-combustiveis/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-01 18:31:42
Título: General Mourão: ‘A única saída é vacinar todo mundo. O resto é 
paliativo’
Descrição: O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB), disse
hoje (1º) que a única forma de conter a pandemia de Covid-19 no Brasil é a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/general-mourao-a-unica-saida-e-
vacinar-todo-mundo-o-resto-e-paliativo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-01 10:53:06
Título: O legado nefasto da Lava Jato
Descrição: Por Milton Alves* A Lava Jato, com o desmonte da operação, demanda um
rigoroso balanço de seu legado. Nos últimos dias, o debate veio à 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/o-legado-nefasto-da-lava-jato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-02 09:16:40
Título: O que Jair Bolsonaro quer com a privatização da Eletrobras?
Descrição: Com mais de R$ 30 bilhões de lucros nos últimos três anos, a 
Eletrobras entrou na mira da agenda neoliberal de Paulo Guedes e Jair Bolsonaro.
A toque de caixa, o governo tenta vender a empresa e entregar todo o sistema 
elétrico brasileiro nas mãos da iniciativa privada, expondo o país aos riscos de
apagões, [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/o-que-jair-bolsonaro-quer-com-a-
privatizacao-da-eletrobras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-02 08:55:19
Título: Covid-19: Colapso sanitário no Brasil preocupa OMS, que já prevê que 
país pode superar EUA neste mês
Descrição: Segundo reportagem de Jamil Chade, Bolsonaro tem sido tratado como \
louco\ e a inação do governo brasileiro está sendo investigada por um grupo 
independente montado pela OMS
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/covid-19-colapso-sanitario-no-
brasil-preocupa-oms-que-ja-preve-que-pais-pode-superar-eua-neste-mes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-02 02:27:54
Título: Para abaixar preço do diesel, Bolsonaro vai aumentar impostos de carros 
para pessoas com deficiência
Descrição: Presidente prometeu zerar impostos sobre o gás de cozinha e o diesel,
que vêm sofrendo sucessivos aumentos nos preços, mas para isso vai aumentar 
tributos de outros três setores
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/para-abaixar-preco-do-diesel-bolsonaro-
vai-aumentar-impostos-de-carros-para-pessoas-com-deficiencia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-02 00:22:01
Título: Twitter vai derrubar conta de reincidentes na divulgação de notícias 
falsas sobre a Covid
Descrição: Postagens do Ministério da Saúde e do presidente Jair Bolsonaro, por 
exemplo, já foram classificadas como potencialmente enganosas pela rede social
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/twitter-vai-derrubar-conta-de-
reincidentes-na-divulgacao-de-noticias-falsas-sobre-a-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-01 23:36:24
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Título: Daniel Silveira e Flordelis são notificados pelo Conselho de Ética sobre
processos de cassação
Descrição: Os dois deputados, que estão sendo investigados sobre quebra de 
decoro parlamentar, terão dez dias para apresentar suas defesas por escrito à 
comissão
Url :https://revistaforum.com.br/politica/daniel-silveira-e-flordelis-sao-
notificados-pelo-conselho-de-etica-sobre-processos-de-cassacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-01 22:31:57
Título: Lewandowski suspende decisão do TJ-SP que condenou Luis Nassif a pagar 
indenização ao MBL
Descrição: O ministro do STF baseou sua decisão no entendimento que “o exercício
concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender 
críticas a qualquer pessoa”
Url :https://revistaforum.com.br/midia/lewandowski-suspende-decisao-do-tj-sp-
que-condenou-luis-nassif-a-pagar-indenizacao-ao-mbl/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-01 21:52:04
Título: Procuradores da Lava Jato diziam ter “intimidade” com relator do TRF-4
Descrição: Em conversas da Spoofing, Deltan Dallgnol elogiou Gebran Neto: \ele é
empenhado e está agilizando\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/procuradores-da-lava-jato-diziam-ter-
intimidade-com-relator-do-trf-4/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-01 21:24:36
Título: Dilma diz que hoje se arrepende de ter nomeado o primeiro da lista para 
Procurador-Geral
Descrição: Rodrigo Janot chegou a denunciar a ex-presidenta por organização 
criminosa e obstrução de Justiça de ao lado de outros integrantes do PT, como o 
ex-presidente Lula
Url :https://revistaforum.com.br/politica/dilma-diz-que-hoje-se-arrepende-de-
ter-nomeado-o-primeiro-da-lista-para-procurador-geral/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-01 21:05:43
Título: Para Dilma, política de preços dos combustíveis de Bolsonaro é “extorsão
do povo brasileiro”
Descrição: “Começam a vender partes da Petrobras e estão quebrando o bolso do 
trabalhador. Está se fazendo o povo passar fome com o preço do gás de cozinha no
nível em que está”, declarou a ex-presidenta
Url :https://revistaforum.com.br/politica/para-dilma-politica-de-precos-dos-
combustiveis-de-bolsonaro-e-extorsao-do-povo-brasileiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-01 21:02:14
Título: BA tem lockdown prorrogado, medida deve se estender a todo o país
Descrição: Governador da Bahia chora ao falar do lockdown no Estado, fevereiro 
tem o segundo maior número de mortes desde o começo da pandemia, Bolsonaro 
continua a mentir sobre o coronavírus. Com Cynara Menezes, Ivana Bentes, Laura 
Capriglione e Maria Marighella
Url :https://revistaforum.com.br/videos/ba-tem-lockdown-prorrogado-medida-deve-
se-estender-a-todo-o-pais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-01 20:40:39
Título: VÍDEO: Padre diz que Bolsonaro é “genocida que tem prazer em matar” e 
apoiadores são “imorais”
Descrição: Durante missa, Adalberto Tavares, da cidade de Guarabira (PB), pediu 
respeito às medidas de isolamento social para conter o avanço da pandemia, \Já 
basta aquele desorientado do presidente da República\. Assista
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Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/video-padre-diz-que-bolsonaro-e-
genocida-que-tem-prazer-em-matar-e-apoiadores-sao-imorais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-01 19:44:00
Título: Bolsodoria: a pressão bolsonarista para que Doria mantenha igrejas 
abertas em 2 tuítes de Malafaia
Descrição: Doria resolveu transformar igrejas em atividades essenciais menos de 
uma semana após Malafaia ameaçar governador com \resposta nas eleições\ e, 
agora, ganha até elogio do pastor
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsodoria-a-pressao-bolsonarista-
para-que-doria-mantenha-igrejas-abertas-em-2-tuites-de-malafaia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-01 18:59:00
Título: Bolsonaro desmonta ainda mais a legislação trabalhista e quer liberar 
trabalho aos domingos e feriados para todos os setores
Descrição: O Fórum Interinstitucional de Defesa do Direito do Trabalho e da 
Previdência Social – FIDS também lançou nota de repúdio tanto à Consulta Pública
quanto ao conteúdo da Minuta de Decreto que a acompanha.
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/sindicatopopular/bolsonaro-desmonta-
ainda-mais-a-legislacao-trabalhista-e-quer-liberar-trabalho-aos-domingos-e-
feriados-para-todos-os-setores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-01 14:55:13
Título: Após “escolha difícil”, Estadão admite que foi “enganado” por Bolsonaro:
Sem compromisso com agenda liberal
Descrição: \Não há mais nem mesmo o cuidado de manter as aparências\, diz o 
texto, intitulado \A decepção com Bolsonaro\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/apos-escolha-dificil-estadao-admite-
que-foi-enganado-por-bolsonaro-sem-compromisso-com-agenda-liberal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-01 13:48:10
Título: Saída da Ford do Brasil deve fechar as portas de 160 concessionárias
Descrição: Parte dos pontos de venda devem tentar migrar para outras marcas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/saida-da-ford-do-brasil-deve-fechar-as-
portas-de-160-concessionarias/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-01 13:25:50
Título: Direção da Petrobras ignora Bolsonaro e aumenta preços de gasolina e 
diesel pela 5ª vez no ano
Descrição: Política de preços da estatal, que segue a paridade internacional na 
cotação do petróleo, foi motivo de encenação de Bolsonaro, que prometeu reduzir 
preço dos combustíveis e demitiu o atual presidente, Roberto Castello Branco
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/direcao-da-petrobras-ignora-
bolsonaro-e-aumenta-precos-de-gasolina-e-diesel-pela-5a-vez-no-ano/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-01 13:12:57
Título: “Traidores e ladrões são vocês” dispara vice-presidente do PSL a Eduardo
Bolsonaro
Descrição: Julian Lemos compartilhou uma manchete sobre pagamentos em espécie do
filho do presidente. \Topa um debate sobre coisas que vi e ouvi?\, desafiou
Url :https://revistaforum.com.br/politica/traidores-e-ladroes-sao-voces-dispara-
vice-presidente-do-psl-a-eduardo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-01 12:59:34
Título: “Pela primeira vez na vida pensei em desistir”, diz Manuela d’Ávilla 
sobre ataque de ex em debate
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Descrição: Candidata derrotada à prefeitura de Porto Alegre, Manuela d'Ávilla 
organizou livro sobre violência política de gênero, que teria ganhado dimensão 
após golpe contra Dilma Rousseff. \Não dá para esquecer o que aconteceu, pensar 
que fizeram adesivo dela com as pernas abertas, uma senhora da idade da minha 
mãe\
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/pela-primeira-vez-na-vida-pensei-em-
desistir-diz-manuela-davilla-sobre-ataque-de-ex-em-debate/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-01 12:23:56
Título: Rui Falcão pede investigação sobre relação entre MPF e Transparência 
Internacional na gestão de recursos de delação
Descrição: Na ação, deputado cita conversas entre Deltan Dallagnol e o diretor-
executivo da ONG, Bruno Brandão. Entidade internacional participou das 
tratativas para destinação de recursos bilionários de delações premiadas
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vaza-jato/rui-falcao-pede-
investigacao-sobre-relacao-entre-mpf-e-transparencia-internacional-na-gestao-de-
recursos-de-delacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-01 12:18:46
Título: “Conversa de procuradores ou de gente do PCC?”, diz Gilmar Mendes sobre 
diálogos da Lava Jato
Descrição: Ministro do STF disse que diálogos são \chocantes\ e defendeu que 
integrantes da força-tarefa abandonem seus cargos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/conversa-de-procuradores-ou-de-gente-
do-pcc-diz-gilmar-mendes-sobre-dialogos-da-lava-jato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-01 11:47:48
Título: Wellington Dias parte para cima de Bolsonaro: “o presidente confunde e 
engana a população”
Descrição: Indignado com a postura do presidente, que tenta culpar governadores 
pelo caos que ele próprio provocou no país durante a pandemia do coronavírus, 
governador do Piauí diz que \estamos à beira de um colapso nacional na rede 
hospitalar\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/wellington-dias-parte-para-cima-de-
bolsonaro-o-presidente-confunde-e-engana-a-populacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-01 11:33:57
Título: Deputado da bancada evangélica cita “mulher” entre cinco coisas que 
podem “derrubar o homem”
Descrição: Ossesio Silva (Republicanos-PE) também lista \dinheiro\ e \
sentimentos\ como perigos para o homem
Url :https://revistaforum.com.br/politica/deputado-da-bancada-evangelica-cita-
mulher-entre-cinco-coisas-que-podem-derrubar-o-homem/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-01 10:54:38
Título: “Bolsonaro é problema de código penal”, diz Padilha sobre formação de 
comissão nacional de crise da pandemia
Descrição: Segundo Padilha, desde o começo da pandemia, Bolsonaro vem cometendo 
crimes de responsabilidade em série, mas costurou uma base no Congresso que 
torna praticamente impossível um processo de impeachment
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-e-problema-de-
codigo-penal-diz-padilha-sobre-formacao-de-comissao-nacional-de-crise-da-
pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-01 10:41:17
Título: Homem diz que matou mulher em briga porque ela o pressionava para 
morarem juntos
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Descrição: Luís Carlos Neves é casado e, segundo a polícia, mantinha um 
relacionamento extraconjugal com a vítima. Ela foi encontrada com cinto preso ao
pescoço
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/homem-diz-que-matou-mulher-em-briga-
porque-ela-o-pressionava-para-morarem-juntos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-01 10:15:59
Título: Procuradores chamam iPhone de R$ 3,6 mil de “esmola” e pedem celular 
mais caro
Descrição: Integrantes do Ministério Público Federal, que recebem até R$ 100 
mil, ganham ainda notebook e tablet
Url :https://revistaforum.com.br/politica/procuradores-chamam-iphone-de-r-36-
mil-de-esmola-e-pedem-celular-mais-caro/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-01 15:11:33
Título: PMs reprovados em teste psicológico dão jeitinho para entrar na polícia 
paulista
Descrição: Candidatos com instabilidades constatadas em exame oficial recorrem 
ao Judiciário para burlar resultado e vestir farda da PM de São Paulo.The post 
PMs reprovados em teste psicológico dão jeitinho para entrar na polícia paulista
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/01/reprovados-teste-psicologico-jeitinho-
pm/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-02 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 2 de março 
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está de olho nas notícias mais relevantes 
desta terça-feira (2), na qual presidente da Câmara se reúne com governadores 
para debater piora da COVID-19 no Brasil, Petrobras eleva preço da gasolina e do
diesel mais uma vez e Rússia se diz pronta para voltar ao Tratado de Céus 
Abertos com EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021030217050721-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-terca-feira-2-de-marco-/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-02 01:20:11
Título: STF autoriza porte de arma a todas as guardas municipais do Brasil
Descrição: Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) 
autorizou que todos os integrantes de guardas municipais do país tenham direito 
ao porte de armas de fogo.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021030217049120-stf-autoriza-porte-de-
arma-a-todas-as-guardas-municipais-do-brasil/
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