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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-03 00:24:22
Título: “Ou Brasil se tranca ou nos transformaremos na maior catástrofe 
sanitária mundial”, diz Nicolelis
Descrição: Após recorde de mortes, o neurocientista também criticou o estado de 
SP: “Não tem mais como justificar escolas abertas no meio de uma pandemia fora 
de controle e um colapso iminente do sistema de saúde”
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/ou-brasil-se-tranca-ou-nos-
transformaremos-na-maior-catastrofe-sanitaria-mundial-diz-nicolelis/

Fonte: Carta Capital 
Data: 2021-03-01
Título: O que há por trás do lobby de Bolsonaro pelo uso da cloroquina
Descrição: Um documento do Exército obtido com exclusividade por CartaCapital 
desmente, no entanto, o ministro. Obtido via Lei de Acesso à Informação, o 
despacho do comando não deixa margem a dúvidas: Pazuello mentiu descaradamente 
aos senadores. Não se perca p..
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/o-que-ha-por-tras-do-lobby-de-
bolsonaro-pelo-uso-da-cloroquina/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-02 15:56:23
Título: Coronavírus: Brasil apostou em estratégia 'genocida' para combater 
covid-19, diz Atila Iamarino
Descrição: Biólogo e divulgador científico famoso por vídeos no YouTube critica 
governo federal e defende confinamento mais rígido com aceleração da vacinação.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56255563

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-03-02 19:03:56
Título: Filhos sem mães: como se viram as famílias com órfãos da Covid-19
Descrição: Um ano após o início da pandemia, familiares relatam como encaram o 
desafio de criar as crianças e adolescentes que perderam parentes diretos
Url :https://apublica.org/2021/03/filhos-sem-maes-como-se-viram-as-familias-com-
orfaos-da-covid-19/

Fonte: Mediapart - França
Data: 2021-03-03 07:49:35
Título: Após pandemia, FMI alerta para explosão social
Descrição: De acordo com o trabalho do Washington Fund, o pós-coronavírus pode 
ser um momento de grande agitação social. Um alerta que a conjuntura econômica 
parece confirmar, mas que é amplamente ignorado por muitos dirigentes.
Url :https://www.mediapart.fr/journal/international/030321/apres-la-pandemie-le-
fmi-met-en-garde-contre-une-explosion-sociale

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-02 19:12:42
Título: Com medo das panelas, Bolsonaro desiste de pronunciamento em rede 
nacional
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro recuou do pronunciamento que faria na 
noite desta terça-feira (02) em rede nacional de rádio e televisão. O discurso 
estava previsto 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/com-medo-das-panelas-bolsonaro-
desiste-de-pronunciamento-em-rede-nacional/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-02 23:46:06
Título: Mesmo sem pronunciamento, cidades brasileiras registram panelaços contra
Bolsonaro
Descrição: Presidente havia marcado pronunciamento em rede nacional, mas 
desistiu temendo protestos, que foram mantidos em meio ao recorde de mortes por 
Covid em 24 horas, confira
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/mesmo-sem-pronunciamento-cidades-
brasileiras-registram-panelacos-contra-bolsonaro/

Fonte: NYT > World News
Data: 2021-03-02 14:24:20
Título: Variante de vírus no Brasil infectou muitos que já haviam se recuperado 
da Covid-19
Descrição: Os primeiros estudos detalhados da chamada variante P.1 mostram como 
ela devastou uma cidade brasileira. Agora os cientistas querem saber o que ele 
fará em outros lugares.
Url :https://www.nytimes.com/2021/03/01/health/covid-19-coronavirus-brazil-
variant.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-03 09:21:32
Título: “Guerra” contra Covid bate recorde de mortos e Bolsonaro se exime da 
responsabilidade
Descrição: Em 1999, quando ainda era um parlamentar irrelevante, Jair Bolsonaro 
(Sem Partido) afirmou que os problemas do Brasil só seriam resolvidos com “uma 
guerra civil que matasse uns 30 mil”. Mais de 20 anos depois, alçado à 
presidência beneficiado por um golpe contra a democracia, o capitão fake se 
exime da responsabilidade e lava as [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/guerra-contra-covid-bate-recorde-de-
mortos-e-bolsonaro-se-exime-da-responsabilidade/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-02 21:55:44
Título: Fiocruz alerta: \País vive piora simultânea de diferentes indicadores da
pandemia\
Descrição: Fundação destaca que 19 estados têm hoje taxas de ocupação de leitos 
de UTI acima de 80%, em 22 de fevereiro eram 12
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/02/fiocruz-alerta-pais-vive-piora-
simultanea-de-diferentes-indicadores-da-pandemia

Fonte: MST
Data: 2021-03-03
Título: 45% da Caatinga já foi desmatada para produzir carvão e lenha
Descrição: Nesta terça-feira (2/3), o Ministério do Meio Ambiente divulgou um 
estudo que aponta que quase metade da Caatinga brasileira já foi desmatada. 
Segundo o relatório, 16.576 quilômetros quadrados foram devastados entre 2002 e 
2008, o que corresponde a 11 vezes a área da cidade de São Paulo.
Url : https://mst.org.br/2010/03/03/45-da-caatinga-ja-foi-desmatada-para-
produzir-carvao-e-lenha/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-02 21:36:44
Título: Investidor pode ter lucrado R$ 18 milhões com informação privilegiada do
Planalto em ações da Petrobras
Descrição: Como a informação é protegido por sigilo bancário, não se pode saber 
quem realizou as operações, mas ambas foram feitas por intermédio da mesma 
corretora
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/investidor-pode-ter-lucrado-r-18-
milhoes-com-informacao-privilegiada-do-planalto-em-acoes-da-petrobras/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-03 02:10:38
Título: 4 conselheiros da Petrobras renunciam ao cargo em retaliação a Bolsonaro
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Descrição: Renúncia coletiva se dá por conta da atitude de Bolsonaro em resolver
trocar o presidente da estatal
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/urgente-4-conselheiros-da-petrobras-
renunciam-ao-cargo-em-retaliacao-a-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-02 12:30:18
Título: Capitão da PM do Rio liderava quadrilha que construiu túnel para roubar 
petróleo da Petrobras
Descrição: Em três ações, a quadrilha teria furtado mais de 169 mil litros de 
petróleo, causando prejuízo de cerca de R$ 2 milhões à Petrobras
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/capitao-da-pm-do-rio-liderava-quadrilha-
que-construiu-tunel-para-roubar-petroleo-da-petrobras/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-02 14:48:41
Título: Sargento acusado de estuprar única sobrevivente da “Casa da Morte”, na 
ditadura, vira réu
Descrição: Inês Etienne Romeu realizou depoimento à Comissão da Verdade há sete 
anos, à época ela relatou ter sido sequestrada e estuprada pelo sargento 
reformado Antônio Waneir Pinheiro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/sargento-acusado-de-estuprar-unica-
sobrevivente-da-casa-da-morte-na-ditadura-vira-reu/

Fonte: Montedo
Data: 2021-03-02
Título:  Major da FAB é condenada pela Justiça Militar por fraudes em pregão 
eletrônico
Descrição: Uma major da Aeronáutica, denunciada pela Procuradoria de Justiça 
Militar em Brasília, foi condenada a quatro anos de reclusão pela prática do 
crime de violação do dever funcional com o fim de lucro, previsto no art. 320 do
Código Penal Militar
Url : https://www.montedo.com.br/2021/03/02/major-da-fab-e-condenada-pela-
justica-militar-por-fraudes-em-pregao-eletronico/

Fonte: DefesaNet RSS
Data: 2021-03-02 11:00:00
Título: Comando Militar do Leste realiza capacitação em Comunicação Social
Descrição: A construção de textos, a produção de vídeos, a captação de imagens 
fotográficas e videográficas, o atendimento ao público e à imprensa, a gestão e 
monitoramento das mídias sociais do CML também foram assuntos ministrados pelos 
palestrantes.
Url :https://www.defesanet.com.br/ghbr/noticia/39851/Comando-Militar-do-Leste-
realiza-capacitacao-em-Comunicacao-Social/

Fonte: CUT
Data: 2021-03-02
Título: Novo relatório da PEC 186 mantém gatilhos fiscais prejudiciais aos 
servidores
Descrição: Relatório do senador Márcio Bittar (MDB-AC) da PEC Emergencial prevê 
o congelamento de salários de funcionalismo e a possibilidade do uso de recursos
da ciência e pesquisa para pagar dívida pública
Url : https://www.cut.org.br/noticias/novo-relatorio-da-pec-186-mantem-gatilhos-
fiscais-prejudicais-aos-servidores-7c95

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-03-02 03:00:00
Título: Missões fundamentalistas: um dos pilares do etnocídio indígena no 
Brasil. Entrevista especial com Felipe Milanez
Descrição: As conversas informais do jornalista Felipe Milanez com sertanistas 
quando atuava como editor da revista < [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/607137-missoes-fundamentalistas-um-dos-pilares-
do-etnocidio-indigena-no-brasil-entrevista-especial-com-felipe-milanez

http://www.ihu.unisinos.br/607137-missoes-fundamentalistas-um-dos-pilares-do-etnocidio-indigena-no-brasil-entrevista-especial-com-felipe-milanez
http://www.ihu.unisinos.br/607137-missoes-fundamentalistas-um-dos-pilares-do-etnocidio-indigena-no-brasil-entrevista-especial-com-felipe-milanez
https://www.montedo.com.br/2021/03/02/major-da-fab-e-condenada-pela-justica-militar-por-fraudes-em-pregao-eletronico/
https://www.montedo.com.br/2021/03/02/major-da-fab-e-condenada-pela-justica-militar-por-fraudes-em-pregao-eletronico/
https://www.defesanet.com.br/ghbr/noticia/39851/Comando-Militar-do-Leste-realiza-capacitacao-em-Comunicacao-Social/
https://www.defesanet.com.br/ghbr/noticia/39851/Comando-Militar-do-Leste-realiza-capacitacao-em-Comunicacao-Social/
https://www.cut.org.br/noticias/novo-relatorio-da-pec-186-mantem-gatilhos-fiscais-prejudicais-aos-servidores-7c95
https://www.cut.org.br/noticias/novo-relatorio-da-pec-186-mantem-gatilhos-fiscais-prejudicais-aos-servidores-7c95
https://revistaforum.com.br/brasil/capitao-da-pm-do-rio-liderava-quadrilha-que-construiu-tunel-para-roubar-petroleo-da-petrobras/
https://revistaforum.com.br/brasil/capitao-da-pm-do-rio-liderava-quadrilha-que-construiu-tunel-para-roubar-petroleo-da-petrobras/
https://revistaforum.com.br/noticias/sargento-acusado-de-estuprar-unica-sobrevivente-da-casa-da-morte-na-ditadura-vira-reu/
https://revistaforum.com.br/noticias/sargento-acusado-de-estuprar-unica-sobrevivente-da-casa-da-morte-na-ditadura-vira-reu/
https://revistaforum.com.br/brasil/urgente-4-conselheiros-da-petrobras-renunciam-ao-cargo-em-retaliacao-a-bolsonaro/
https://revistaforum.com.br/brasil/urgente-4-conselheiros-da-petrobras-renunciam-ao-cargo-em-retaliacao-a-bolsonaro/


Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-02 19:56:11
Título: Fim da Sony no Brasil: 'Nosso modelo de atrair empresas competitivas 
está em xeque', diz economista
Descrição: A Sony anunciou nesta segunda-feira (1º) que encerrará suas 
atividades comerciais no Brasil até o fim de março, interrompendo a venda de 
produtos como televisões, câmeras e equipamentos de áudio.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021030217055536-fim-da-sony-no-brasil-
nosso-modelo-de-atrair-empresas-competitivas-esta-em-xeque-diz-economista/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-02 13:05:57
Título: Por falta de peças, GM suspende contrato de 600 funcionários no interior
de SP
Descrição: No total, quase mil dos 3,5 mil funcionários da fábrica da GM estão 
parados, mesmo com a recuperação do mercado mais rápida que o esperado, segundo 
a própria montadora
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/por-falta-de-pecas-gm-suspende-contrato-
de-600-funcionarios-no-interior-de-sp/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-02 17:39:39
Título: Governos de 22 estados se unem para pedir agilidade na liberação da 
vacina Sputnik V
Descrição: Expectativa é aprovar transferência tecnológica junto à Rússia em 
março, para começar a produzir no Brasil em abril
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/02/governos-de-22-estados-se-unem-
para-pedir-agilidade-na-liberacao-da-vacina-sputnik-v

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-02 16:59:07
Título: Organizações lançam campanha por auxílio emergencial de R$ 600 até o fim
da pandemia
Descrição: Mobilização envolve criadores da iniciativa “Renda Básica que 
Queremos”, governo quer benefício de R$ 250 até junho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/02/organizacoes-lancam-campanha-
por-auxilio-emergencial-de-r-600-ate-o-fim-da-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-02 19:52:16
Título: Senado aprova MP que prevê sete dias de prazo para Anvisa avaliar vacina
contra covid
Descrição: Autorização foi unânime, com votos de 73 parlamentares. \Não há tema 
mais importante neste momento\, diz relator
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/02/senado-aprova-mp-que-preve-sete-
dias-de-prazo-para-anvisa-avaliar-vacina-contra-covid
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-02 18:08:44
Título: Pela 1ª vez desde o começo da pandemia, RS tem mais de 100% das UTIs 
ocupadas
Descrição: Nas últimas semanas, o estado registrou uma disparada nas internações
por covid-19, situação em Porto Alegre é crítica
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/02/pela-1-vez-desde-o-comeco-da-
pandemia-rs-tem-mais-de-100-das-utis-ocupadas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-02 17:33:20
Título: Profissionais de 11 países lançam rede contra violência psicológica no 
meio artístico
Descrição: A ação é uma iniciativa da ONG brasileira Respeito em Cena e reúne 
artistas da América Latina
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/02/profissionais-de-11-paises-
lancam-rede-contra-violencia-psicologica-no-meio-artistico
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-02 12:47:23
Título: Conselho Político da Alba-TCP exige o fim das sanções impostas pelos 
Estados Unidos
Descrição: Reunião de ministros da aliança de oito países reiterou estratégias 
coletivas de combate à pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/02/conselho-politico-da-alba-tcp-
exige-o-fim-das-sancoes-impostas-pelos-estados-unidos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-02 16:15:55
Título: Em vídeo, artistas denunciam assassinato de testemunha da Chacina de Pau
D'Arco (PA)
Descrição: Fernando Araújo dos Santos relatou ameaças da polícia antes de ser 
morto, no dia 26 de janeiro deste ano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/02/em-video-artistas-denunciam-
assassinato-de-testemunha-da-chacina-de-pau-d-arco-pa
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-02 15:28:24
Título: Fortaleza: Servidores públicos se manifestam contra Reforma da 
Previdência
Descrição: Manifestação foi feita nesta terça-feira (2), pela manhã, em frente à
Câmara Municipal de Fortaleza
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/02/fortaleza-servidores-publicos-
se-manifestam-contra-reforma-da-previdencia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-02 15:20:12
Título: Contrato para lançar satélite na Índia foi firmado em 2018, antes da 
gestão Bolsonaro
Descrição: Ricardo Galvão, cientista responsável pela assinatura e exonerado por
Bolsonaro, relembra os bastidores daquele processo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/02/contrato-para-lancar-satelite-
na-india-foi-firmado-em-2018-antes-da-gestao-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-02 15:07:55
Título: Governador do RS critica Bolsonaro: \Insiste em dividir a população\
Descrição: Governador gaúcho rebate mentiras divulgadas pelo presidente e 
atribui a ele o recorde de mortes por covid-19 no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/02/governador-do-rs-critica-
bolsonaro-insiste-em-dividir-a-populacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-02 13:40:11
Título: Por falta de vacinas, Greca e Ratinho se desentendem com Bolsonaro
Descrição: Aliados estão pressionados pelo lockdown e pela falta de vacinas para
a população
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/02/por-falta-de-vacinas-greca-e-
ratinho-se-desentendem-com-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-02 13:12:16
Título: 5 anos do assassinato de Berta Cáceres: movimentos pelo mundo pedem por 
justiça
Descrição: A líder comunitária foi morta por mercenários em 2 de março de 2016, 
em Honduras, julgamento segue sem finalização
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/02/5-anos-do-assassinato-de-berta-
caceres-movimentos-pelo-mundo-pedem-por-justica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-02 13:02:45
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Título: Com terceiro aumento só este ano, gás de cozinha chega a R$ 100 na 
Paraíba
Descrição: A Petrobras anunciou novo reajuste no preço do botijão de gás de 
cozinha, a previsão é de um aumento de 5,31%
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/02/gas-de-cozinha-sofre-terceiro-
aumento-so-este-ano
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-02 10:49:38
Título: Sem alarde, PEC 186 pode \transferir\ recurso da ciência para 
amortização da dívida
Descrição: Relatório será lido na tarde desta terça (2), PEC foi condição 
imposta pelo governo para retomada do auxílio emergencial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/02/sem-alarde-pec-186-pode-
transferir-recurso-da-ciencia-para-amortizacao-da-divida

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-02 07:00:07
Título: Vazamento de dados: Brasil “vê a banda passar” e não garante direito dos
consumidores
Descrição: Coordenador do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do 
Idec vê ineficiência dos órgãos reguladores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/02/vazamento-de-dados-brasil-ve-a-
banda-passar-e-nao-garante-direito-dos-consumidores
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-02 21:49:08
Título: 2ª Turma do STF arquiva denúncia contra Arthur Lira e “Quadrilhão do PP”
Descrição: Por 3 votos a 2, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) 
arquivou nesta terça-feira (2) denúncia da Lava Jato contra políticos do PP, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/2a-turma-do-stf-arquiva-denuncia-
contra-arthur-lira-e-quadrilhao-do-pp/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-02 20:36:13
Título: Centrão articula campanha “Lira Livre” após decisão do STF
Descrição: O Supremo Tribunal Federal (STF) manteve nesta terça-feira (2) 
denúncia contra o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), por suspeita de 
corrupção. O ministro Edson 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/centrao-articula-campanha-lira-
livre-apos-decisao-do-stf/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-02 19:46:43
Título: Compra de R$ 120 mil em Viagra pelo governo federal agita as redes 
sociais
Descrição: 120 mil em Viagra e o governo continua broxa. Claro que só podia ser 
fake news, tuitou o jornalista Guga Noblat, indicando a temperatura quente 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/compra-de-r-120-mil-em-viagra-pelo-
governo-federal-agita-as-redes-sociais/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-02 18:46:23
Título: Ministro Nefi Cordeiro, 57 anos, anuncia pedido de aposentadoria no STJ
Descrição: O ministro Nefi Cordeiro anunciou nesta terça-feira (2) que requereu 
sua aposentadoria. A vida nos leva a contínuos momentos de repensar, disse 
emocionado durante a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/ministro-nefi-cordeiro-57-anos-
anuncia-pedido-de-aposentadoria-no-stj/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-02 17:35:37
Título: Rosa Weber relata reclamação de Sergio Moro, no STF, contra liberação de
mensagens a Lula
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Descrição: O ex-juiz Sergio Moro foi auxiliar da ministra Rosa Weber, em 2012, 
durante o julgamento do Mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF). Dito isso, 
como 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/rosa-weber-relata-reclamacao-de-
sergio-moro-no-stf-contra-liberacao-de-mensagens-a-lula/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-02 15:49:30
Título: Gleisi: “Flavio Bolsonaro comprou mansão com dinheiro das rachadinhas”
Descrição: A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), 
usou o Twitter nesta terça-feira (2) para afirmar que o senador Flávio Bolsonaro
(Republicanos-RJ), filho 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/gleisi-flavio-bolsonaro-comprou-
mansao-com-dinheiro-das-rachadinhas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-02 12:33:03
Título: Promotora que investiga Flávio Bolsonaro é madrinha de casamento da 
advogada de Flávio Bolsonaro
Descrição: A promotora Carmen Eliza Bastos de Carvalho, a nova encarregada de 
investigar Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) no inquérito que apura se o 
senador cometeu o crime 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/promotora-que-investiga-flavio-
bolsonaro-e-madrinha-de-casamento-da-advogada-de-flavio-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-02 11:49:47
Título: TSE vira ‘arma secreta’ da velha mídia contra Bolsonaro
Descrição: Já foi dito aqui que a velha mídia corporativa, hoje, funciona como 
banco. Especula, manipula, desinforma, ganha a vida com negócios econômicos. Os 
jornalões são 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/tse-vira-arma-secreta-da-velha-
midia-contra-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-02 11:13:00
Título: A mansão de Flávio Bolsonaro que custou R$ 6 milhões continua quebrando 
a internet
Descrição: A internet continua quebrando com a informação de que o senador 
Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), investigado no caso das rachadinhas da 
Alerj, comprou mansão de R$ 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/a-mansao-de-flavio-bolsonaro-que-
custou-r-6-milhoes-continua-quebrando-a-internet/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-03 01:46:42
Título: “Campo de guerra”: Hospital renomado de Porto Alegre instala contêiner 
para dar conta dos mortos por Covid
Descrição: O Moinhos de Vento está com leitos lotados e operando acima de sua 
capacidade, o que já vem refletindo em falta de espaço adequado acomodação dos 
corpos de vítimas da doença do coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/campo-de-guerra-hospital-renomado-
de-porto-alegre-instala-conteiner-para-dar-conta-dos-mortos-por-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-03 00:44:47
Título: Polícia Federal já sabe como Daniel Silveira recebeu celulares na prisão
Descrição: A investigação apurou que os aparelhos foram entregues em audiências 
com o advogado e o assessor do parlamentar
Url :https://revistaforum.com.br/politica/policia-federal-ja-sabe-como-daniel-
silveira-recebeu-celulares-na-prisao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-02 23:01:01
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Título: Favela Orgânica: Aproveitando até o talo contra o desperdício e a fome 
com Regina Tchelly
Descrição: Regina Tchelly é Fundadora do projeto gastronômico Favela Orgânica, 
no Morro da Babilônia — iniciativa que reaproveita alimentos descartados, 
estimula a plantação de hortas comunitárias e a compostagem, por meio de 
oficinas e palestras —, ela tornou-se referência em alimentação consciente no 
Brasil e no mundo. O Favela Orgânica é uma iniciativa pioneira que teve [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/favela-organica-aproveitando-ate-o-talo-
contra-o-desperdicio-e-a-fome-com-regina-tchelly/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-02 22:58:21
Título: Câmara permite que iniciativa privada forme “fila VIP” de vacinação após
atendimento ao grupo prioritário
Descrição: O plenário rejeitou uma proposta da oposição que tinha como objetivo 
impedir que empresas façam a distribuição dos imunizantes
Url :https://revistaforum.com.br/politica/camara-permite-que-iniciativa-privada-
forme-fila-vip-de-vacinacao-apos-atendimento-ao-grupo-prioritario/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-02 22:43:17
Título: TCU aponta ao STF possível conflito de interesse de Moro na Lava Jato
Descrição: Tribunal pede acesso a mensagens para investigar a atuação do ex-
juiz, que se tornou sócio da consultoria Alvarez &#038, Marsal, administradora 
judicial das empresas do grupo Odebrecht
Url :https://revistaforum.com.br/politica/tcu-aponta-ao-stf-possivel-conflito-
de-interesse-de-moro-na-lava-jato/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-02 22:34:38
Título: Fenae e sindicatos cobram celeridade para vacinação de bancários da 
Caixa
Descrição: Além de envio de ofício ao ministro da Saúde, entidade alerta para 
necessidade de plano nacional de imunização e respeito a normas de proteção à 
saúde dos trabalhadores
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/fenae-e-sindicatos-cobram-celeridade-
para-vacinacao-de-bancarios-da-caixa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-02 22:11:06
Título: Bancada do PT na Câmara de Porto Alegre propõe renda básica para 
enfrentar crise na pandemia
Descrição: A outra proposta do partido é no sentido de assegurar que as emendas 
impositivas da área da saúde sejam destinadas à compra de vacinas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bancada-do-pt-na-camara-de-porto-alegre-
propoe-renda-basica-para-enfrentar-crise-na-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-02 18:49:44
Título: Haddad: “Temos que voltar a falar de impeachment”
Descrição: Petista defende também a abertura imediata de uma CPI para apurar a 
conduta de Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/haddad-temos-que-voltar-a-falar-de-
impeachment/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-02 17:32:04
Título: Governadores de Goiás e do DF se atacam: “problemas psiquiátricos” e 
“corrupto”
Descrição: “No campo da política e campo administrativo vou continuar dizendo 
que ele (Ronaldo Caiado) é incompetente. Se precisar sair no braço, eu espero 
que não”, desafiou Ibaneis Rocha
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/governadores-de-goias-e-do-df-se-atacam-
problemas-psiquiatricos-e-corrupto/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-02 16:22:15
Título: Manifesto em defesa da Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação
Descrição: Nove ex-ministros de Ciência e Tecnologia assinam documento alertando
para os cortes de 26% previstos para o setor no orçamento de 2021
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/manifesto-em-defesa-da-educacao-
ciencia-tecnologia-e-inovacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-02 15:39:19
Título: Justiça ordena a quebra do sigilo bancário do pastor Valdemiro Santiago
Descrição: A decisão visa investigar se o patrimônio da Igreja Mundial do Poder 
de Deus confunde-se com o de Santiago
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/justica-ordena-a-quebra-do-sigilo-
bancario-do-pastor-valdemiro-santiago/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-02 11:18:39
Título: Promotora que investigará Flávio Bolsonaro é madrinha de advogada do 
senador
Descrição: Carmen Eliza, que apoiou Bolsonaro nas eleições, será responsável por
inquérito que apura se o filho do presidente cometeu crime de falsidade 
ideológica eleitoral
Url :https://revistaforum.com.br/politica/promotora-que-investigara-flavio-
bolsonaro-e-madrinha-de-advogada-do-senador/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-02 10:38:42
Título: “E se isso tudo acontecer antes de aparecer vaga no Supremo?”, disse 
Dallagnol sobre caso Flávio Bolsonaro
Descrição: Comentário do procurador teria ligação com vaga negociada por Moro 
com Bolsonaro no STF
Url :https://revistaforum.com.br/politica/e-se-isso-tudo-acontecer-antes-de-
aparecer-vaga-no-supremo-disse-dallagnol-sobre-caso-flavio-bolsonaro/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-03-02 03:00:00
Título: Missões fundamentalistas: um dos pilares do etnocídio indígena no 
Brasil. Entrevista especial com Felipe Milanez
Descrição: As conversas informais do jornalista Felipe Milanez com sertanistas 
quando atuava como editor da revista < [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/607137-missoes-fundamentalistas-um-dos-pilares-
do-etnocidio-indigena-no-brasil-entrevista-especial-com-felipe-milanez
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-03 06:26:49
Título: Gisele Bündchen: 'Governo precisa de política mais severa contra 
desmatamento'
Descrição: Em outubro de 2018, o então recém-eleito presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) anunciou sua intenção de fundir os ministérios da Agricultura e do
Meio Ambiente — medida vista com preocupação por ambientalistas, já que as duas 
pastas têm interesses muitas vezes conflitantes.
Url :https://epoca.globo.com/sociedade/um-so-planeta/gisele-bundchen-governo-
precisa-de-politica-mais-severa-contra-desmatamento-24906811
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-03 05:31:48
Título: Passaporte da vacina é o novo fator de discórdia e desigualdade da 
pandemia
Descrição: O próximo grande motivo de discórdia nas políticas relacionadas ao 
coronavírus já despertou denúncias de tirania e discriminação noo Reino Unido, 
protestos na Dinamarca, desinformação on-line nos Estados Unidos e disputas 
geopolíticas na União Europeia.
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Url :https://oglobo.globo.com/mundo/passaporte-da-vacina-o-novo-fator-de-
discordia-desigualdade-da-pandemia-24906676
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-03 05:00:49
Título: O que já se sabe sobre a variante brasileira do coronavírus?
Descrição: A variante brasileira do novo coronavírus, detectada pela primeira 
vez no Amazonas, já se espalhou em pelo menos 18 estados, com reflexos diretos 
sobre o aumento das internações e das mortes. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/o-que-ja-se-sabe-sobre-variante-
brasileira-do-coronavirus-24906628
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-03 09:28:44
Título: Teólogo critica ‘supremacia fundamentalista’ no Brasil: ‘Evangelhos são 
claros: Jesus não tinha nenhum apego ao poder’
Descrição: Ronilso Pacheco critica o 'silêncio' de grandes denominações 
evangélicas frente à violência que assola negros e pobres, massa que representa 
boa parte de seus fiéis
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56176475
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-03 01:26:00
Título: Luxo acima de tudo de Flávio Bolsonaro constrange até os apoiadores do 
Planalto e assessores do pai
Descrição: Enquanto filho do presidente ganha tempo no caso das “rachadinhas”, 
onde é investigado por lavagem de dinheiro, aquisição de mansão Brasília provoca
críticas de assessores da presidência
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-03/mansao-de-flavio-bolsonaro-em-
brasilia-o-21-imovel-do-senador-em-16-anos-constrange-o-planalto.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-03 00:00:00
Título: Quem são e o que pensam os militares no governo Bolsonaro, ouça podcast
Descrição: Ainda na campanha eleitoral de 2018, o presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) deixou claro que as Forças Armadas teriam papel de destaque em seu 
governo. Com origem nos quartéis, ele montou uma Esplanada em que militares 
ocupam 9 dos 22 ministérios.Leia mais (03/03/2021 - 05h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/podcasts/2021/03/quem-sao-e-o-que-pensam-os-militares-no-governo-bolsonaro-
ouca-podcast.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-02 00:00:00
Título: Acusações de Bolsonaro sem provas sobre fraude eleitoral são risco à 
democracia, entenda por quê
Descrição: Ataques ao sistema eleitoral e à urna eletrônica fazem parte da 
retórica do presidente Jair Bolsonaro desde a campanha. Na véspera do pleito, em
outubro de 2018, ele afirmou que só perderia se houvesse fraude. ?Leia mais 
(03/02/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/03/acusacoes-de-bolsonaro-sem-provas-sobre-fraude-eleitoral-sao-
risco-a-democracia-entenda-por-que.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-02 00:00:00
Título: MBL dará aula sobre PT e partidos de esquerda
Descrição: O MBL (Movimento Brasil Livre), que apoiou o impeachment de Dilma 
Rousseff, vai oferecer uma aula sobre o PT. O conteúdo abordará a formação de 
agremiações de esquerda, as suas sobrevivência e clandestinidade na ditadura 
militar, e culminará na formação do Partido dos Trabalhadores, em 1980. O 
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material será ministrado pelo advogado Luiz Felipe Panelli.Leia mais (03/02/2021
- 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/03/mbl-dara-aula-sobre-pt-e-partidos-de-
esquerda.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-02 00:00:00
Título: Governador Rui Costa diz que baianos estão morrendo desesperados e faz 
apelo a Arthur Lira
Descrição: O governador da Bahia, Rui Costa (PT), fez um apelo ao presidente da 
C&acirc,mara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para que ele ajude na 
aprova&ccedil,&atilde,o da possibilidade dos estados comprarem vacinas contra a 
Covid-19 e aplicarem o imunizante na popula&ccedil,&atilde,o.Leia mais 
(03/02/2021 - 17h19)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/03/governador-da-bahia-diz-que-baianos-estao-
morrendo-desesperados-e-faz-apelo-a-arthur-lira.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-02 00:00:00
Título: Cartório comunica ao Coaf a compra de mansão de R$ 6 milhões por Flávio 
Bolsonaro
Descrição: Responsável por identificar as transações suspeitas de Fabrício 
Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, o Coaf (Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras) foi comunicado sobre a mansão de R$ 6 milhões adquirida 
pelo 01 do presidente Jair Bolsonaro.Segundo informações do cartório em que a 
compra foi registrada, a transação foi comunicada ao Coaf pelo fato de Flávio 
ser uma \pessoa exposta politicamente\.
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/03/cartorio-comunica-coaf-sobre-compra-de-mansao-de-r-
6-milhoes-por-flavio-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-02 00:00:00
Título: Presidente da Câmara diz que situação é desesperadora e que SP deve 
entrar na fase vermelha
Descrição: Presidente da Câmara Municipal de SP, o vereador Milton Leite (DEM) 
disse em reunião nesta terça-feira (2) que a situação da pandemia no estado é 
desesperadora e que acredita que o governador João Doria (PSDB), de quem é 
aliado próximo, anunciará que São Paulo entrará na fase vermelha nos próximos 
dias.Leia mais (03/02/2021 - 14h55)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/03/presidente-da-camara-diz-que-situacao-e-
desesperadora-e-que-sp-deve-entrar-na-fase-vermelha.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-03-02 00:00:00
Título: Editora Conjur faz debate para lançar livro sobre proteção de dados 
pessoais
Descrição: O livro \Tratado de Proteção de Dados Pessoais\ será lançado nesta 
quarta (3) em debate transmitido pela TV Conjur, da editora Consultor Jurídico. 
Laura Schertel Mendes, Danilo Doneda, Ingo Wolfgang Sarlet, Otavio Luiz 
Rodrigues Jr. e Bruno Bioni, que organizaram a obra, vão participar do 
evento.Leia mais (03/02/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/colunas/monicabergamo/2021/03/editora-conjur-faz-debate-para-lancar-livro-
sobre-protecao-de-dados-pessoais.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
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Data: 2021-03-02 23:38:00
Título: Relator recomenda prosseguimento de processo contra deputado Daniel 
Silveira
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/731960-relator-recomenda-prosseguimento-
de-processo-contra-deputado-daniel-silveira/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-03 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 3 de março
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as principais notícias desta 
quarta-feira (3), marcada pelo pior boletim diário de número de mortes por 
COVID-19 da história do Brasil, pela missão do Itamaraty a Israel por spray 
nasal contra a doença e bombardeio das Forças Armadas colombianas contra as 
FARC.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021030317056952-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quarta-feira-3-de-marco/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-02 19:47:01
Título: Procuradoria da Câmara pede prisão de Danilo Gentili por tweet contra 
parlamentares
Descrição: Advogados comparam declaração do humorista à invasão do Capitólio 
norte-americano, em janeiro. Depois de críticas, Gentili apagou a publicação e 
tentou se retratar.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021030217055269-procuradoria-da-camara-
pede-prisao-de-danilo-gentili-por-tweet-contra-parlamentares/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-02 19:46:24
Título: Colapso no SUS: especialista explica por que o 'Brasil precisa de um 
lockdown nacional'
Descrição: Há um iminente colapso do SUS a caminho? Para especialista ouvido com
exclusividade pela Sputnik Brasil, país corre sério risco frente a nova onda da 
COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021030217055398-colapso-no-sus-
especialista-explica-por-que-o-brasil-precisa-de-um-lockdown-nacional/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-02 16:54:33
Título: Crítico da Amazônia, projeto de Macron sobre o clima é alvo de 
reclamações na França
Descrição: Projeto de lei apresentado pelo primeiro-ministro da França, Jean 
Castex, aliado de Emmanuel Macron, foi duramente criticado nas últimas semanas 
por parlamentares e ativistas ambientais.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2021030217054955-critico-da-amazonia-
projeto-de-macron-sobre-o-clima-e-alvo-de-reclamacoes-na-franca/
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