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Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-04 06:00:38
Título: Família de Marielle critica absolvição de desembargadora que publicou 
fake news: 'Impunidade total'
Descrição: Familiares de Marielle Franco criticaram a absolvição da 
desembargadora Marília Castro Neves, que publicou fake news sobre a vereadora 
recém-assassinada.A decisão da Corte Especial do STJ foi nesta quarta-feira.\
Surreal. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/familia-de-marielle-critica-
absolvicao-de-desembargadora-que-publicou-fake-news-impunidade-total-1-24908667

Fonte: New York Times 
Data: 2021-03-03 16:34:42
Título: A crise da Covid no Brasil é um alerta para o mundo inteiro, dizem os 
cientistas
Descrição: O Brasil está registrando um número recorde de mortes e a 
disseminação de uma variante mais contagiosa do coronavírus, que pode causar 
reinfecção.
Url :https://www.nytimes.com/2021/03/03/world/americas/brazil-covid-variant.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-03 15:31:58
Título: Número de mortes no Brasil pode dobrar até o final de março, alerta 
Nicolelis
Descrição: \É uma perspectiva horrível, mas perfeitamente possível\, disse o 
neurocientista ao jornal The Guardian
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/03/numero-de-mortes-no-brasil-pode-
dobrar-ate-o-final-de-marco-alerta-nicolelis

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 09:18:15
Título: Bolsonaro, Pazuello e a máquina genocida que estarrece o mundo
Descrição: Na noite desta quarta-feira, 4 de março, quando o país atingiu mais 
um recorde, com 1.910 brasileiros mortos pela Covid-19, o general Eduardo 
Pazuello, que comanda o Ministério da Saúde disse que ele e o governo Bolsonaro 
não são máquinas de fabricar soluções. Especialista em logística pelo Exército, 
Pazuello tem ficado conhecido pela incompetência até [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/bolsonaro-pazuello-e-a-maquina-genocida-
que-estarrece-o-mundo/

Fonte: Diario do Centro do Mundo
Data: 2021-03-03
Título: Corrupção e morte na ditadura militar: o caso Capemi/Baumgarten, segundo
o autor do furo de reportagem
Descrição: “Pessoas agindo em nome do SNI ou com sua cobertura, entre as quais 
quatro com ligações de parentesco com o general Newton Cruz, chefe da Agência 
Central, montaram em menos de dois anos uma gigantesca operação de desvio de 
recursos da Agropecuária Capemi, contratada para exploração da madeira da área 
inundável de Tucuruí, apropriando-se, no mínimo, de US$ 10 milhões (dinheiro da 
época) pelo que se deduz apenas de contratos por elas assinados.”
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/corrupcao-e-morte-na-ditadura-o-
caso-capemi-baumgarten-segundo-o-autor-do-furo-de-reportagem/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-03 18:53:51
Título: Lockdown: Conselho Federal de Enfermagem pede bloqueio nacional para 
evitar colapso

http://www.labdadosbrasil.com/
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/familia-de-marielle-critica-absolvicao-de-desembargadora-que-publicou-fake-news-impunidade-total-1-24908667
https://epoca.globo.com/guilherme-amado/familia-de-marielle-critica-absolvicao-de-desembargadora-que-publicou-fake-news-impunidade-total-1-24908667
https://revistaforum.com.br/videos/bolsonaro-pazuello-e-a-maquina-genocida-que-estarrece-o-mundo/
https://revistaforum.com.br/videos/bolsonaro-pazuello-e-a-maquina-genocida-que-estarrece-o-mundo/
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/03/numero-de-mortes-no-brasil-pode-dobrar-ate-o-final-de-marco-alerta-nicolelis
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/03/numero-de-mortes-no-brasil-pode-dobrar-ate-o-final-de-marco-alerta-nicolelis
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/corrupcao-e-morte-na-ditadura-o-caso-capemi-baumgarten-segundo-o-autor-do-furo-de-reportagem/
https://www.diariodocentrodomundo.com.br/corrupcao-e-morte-na-ditadura-o-caso-capemi-baumgarten-segundo-o-autor-do-furo-de-reportagem/
https://www.nytimes.com/2021/03/03/world/americas/brazil-covid-variant.html


Descrição: Após Brasil atingir recorde de mortes da pandemia, Cofen pede que 
governo federal adote medidas de contenção
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/03/lockdown-conselho-federal-de-
enfermagem-pede-bloqueio-nacional-para-evitar-colapso

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-03-03 03:00:00
Título: Chantagem num momento de crise: troca do Auxílio Emergencial pela PEC 
186 pode destruir direitos sociais. Entrevista especial com Renata Lins
Descrição: A economista Renata Lins não esconde sua indignação quando o assunto 
é a http://www.ihu.unisinos.br/607174-chantagem-num-momento-de-crise-troca-do-
auxilio-emergencial-pela-pec-186-pode-destruir-direitos-sociais-entrevista-
especial-com-renata-lins

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-03 19:09:46
Título: Da 6ª economia do mundo à 12ª, Brasil despenca em uma década
Descrição: Pibinho e queda histórico derrubaram posições do país em projeção
Url :https://revistaforum.com.br/politica/da-6a-economia-do-mundo-a-12a-brasil-
despenca-em-uma-decada/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-04 00:27:31
Título: Panelaço e quase 2 mil mortos assombram noite de Bolsonaro
Descrição: Deu muito ruim para o presidente Jair Bolsonaro na noite desta 
quarta-feira (03/03). Em várias partes do país, ouviu-se panelaços que 
certamente irão assombrar juntamente 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/panelaco-e-quase-2-mil-mortos-
assombram-noite-de-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-03 23:47:07
Título: Aprovação de Bolsonaro volta a atingir índice mais baixo desde o início 
do governo, diz PoderData
Descrição: Marca registrada pelo instituto em março é igual às de julho de 2020 
e da primeira semana de fevereiro de 2021, quando a pauta do impeachment estava 
em alta
Url :https://revistaforum.com.br/politica/aprovacao-de-bolsonaro-volta-a-
atingir-indice-mais-baixo-desde-o-inicio-do-governo-diz-poderdata/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 01:56:14
Título: Ex-dono da mansão de Flávio Bolsonaro namora assessora de juiz do STJ 
que anulou provas da rachadinha
Descrição: Juscelino Sarkis, que vendeu a casa de R$6 milhões a Flavio, é 
namorado da juíza Claudia Silvia de Andrade, que trabalhou com o ministro João 
Otávio Noronha, responsável por mandar soltar Queiroz e um dos que votou a favor
da anulação da quebra de sigilo do senador
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ex-dono-da-mansao-de-flavio-bolsonaro-
namora-assessora-de-juiz-do-stj-que-anulou-provas-da-rachadinha/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-03 20:43:06
Título: “A mansão de Flávio Bolsonaro é apenas a ponta do iceberg”, alerta 
Freixo
Descrição: O deputado federal destacou negócios imobiliários suspeitos realizado
pela família do presidente Jair Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/a-mansao-de-flavio-bolsonaro-e-apenas-
a-ponta-do-iceberg-alerta-freixo/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-03 22:56:15
Título: Senado rejeita divisão de PEC do auxílio emergencial e aprova benefício 
sob ajuste 
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Descrição: Texto-base da proposta prevê que valores e parcelas serão fixados em 
MP, tendência é de quatro fatias de R$ 250
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/03/senado-rejeita-divisao-de-pec-
do-auxilio-emergencial-e-aprova-beneficio-sob-ajuste

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-03 17:48:21
Título: Movimentos populares repudiam auxílio de R$ 250: \Não compra nem 25% da 
cesta básica\
Descrição: Pesquisas demonstraram que 70% dos beneficiários em 2020 usaram o 
auxílio emergencial para comprar alimentos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/03/movimentos-populares-repudiam-
auxilio-de-r-250-nao-compra-nem-25-da-cesta-basica

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-03-03
Título: Dossiê liga Banco Mundial a violações ambientais na Amazônia.
Descrição: Empresa de logística que recebeu investimento e selo de qualidade do 
banco prejudica comunidades ao longo de rota internacional da soja.
Url : https://www.cartacapital.com.br/politica/dossie-liga-banco-mundial-a-
violacoes-ambientais-na-amazonia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-03 17:52:58
Título: Gás de cozinha a preço justo no dia Nacional de Mobilização
Descrição: CUT, outras centrais e movimentos sociais fazem, na próxima quarta 
(04), o Dia Nacional de Mobilização. Acompanhe no seu estado.
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/sindicatopopular/gas-de-cozinha-a-preco-
justo-no-dia-nacional-de-mobilizacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-03 17:52:24
Título: Operação suspeita de usar informações privilegiadas com ações da 
Petrobras pode não ser a única
Descrição: Segundo dados da bolsa de valores, um outro papel, a PETRN271, também
teve o que se chama movimentação atípica
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/operacao-suspeita-de-usar-informacoes-
privilegiadas-com-acoes-da-petrobras-pode-nao-ser-a-unica/

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-03-03 19:25:57
Título: “Vou continuar emitindo sempre minha opinião científica”, diz professor 
processado pela CGU
Descrição: Em entrevista, o epidemiologista Pedro Rodrigues Curi Hallal afirma 
que “se houve um processo contra mim, isso significa que as minhas críticas 
estão incomodando”
Url :https://apublica.org/2021/03/vou-continuar-emitindo-sempre-minha-opiniao-
cientifica-diz-professor-processado-pela-cgu/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-03 19:43:19
Título: QAnon: a teoria conspiratória que mirou a política e acertou as relações
pessoais
Descrição: Americanos estão se afastando de amigos e familiares por conta de uma
teoria que coloca Donald Trump como salvador
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/03/qanon-a-teoria-conspiratoria-
que-mirou-a-politica-e-acertou-as-relacoes-pessoais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-03 19:34:41
Título: Pelo segundo dia consecutivo, RS ultrapassa lotação máxima em leitos de 
UTI por covid
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Descrição: A rede privada do estado registrou ocupação de 132,3%, enquanto o SUS
chegou a marca de 91,3%
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/03/pelo-segundo-dia-consecutivo-rs-
ultrapassa-lotacao-maxima-em-leitos-de-uti-por-covid
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-03 19:12:01
Título: MG: Governador anuncia medidas restritivas para regiões Noroeste e 
Triângulo Norte
Descrição: As regiões classificadas como \Onda Roxa\ terão que aderir as 
medidas, como toque de recolher e fechamento do comércio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/03/mg-governador-anuncia-medidas-
restritivas-para-regioes-noroeste-e-triangulo-norte
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-03 17:22:47
Título: Com aval do MP, posseiro tenta remover 100 famílias e montar fábrica de 
fertilizantes
Descrição: Área da União em Jardinópolis (SP) é ocupada desde março de 2020, 
MPSP contraria CNJ e defende reintegração na pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/03/com-aval-do-mp-posseiro-tenta-
remover-100-familias-e-montar-fabrica-de-fertilizantes
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-03 16:45:41
Título: Ex-jogador do Treze de Campina Grande denuncia racismo em supermercados 
da cidade
Descrição: Em vídeo divulgado nas redes sociais, atleta desabafou: “Eu sou 
seguido, as pessoas me olham e vêm atrás de mim”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/03/ex-jogador-do-treze-de-campina-
grande-denuncia-racismo-em-supermercados-da-cidade
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-03 16:17:48
Título: RS pede ao Ministério da Saúde a antecipação de vacinas aos 
profissionais da educação
Descrição: Aulas presenciais estão suspensas nas regiões com bandeira preta, 
Justiça negou recurso do governo estadual
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/03/rs-pede-ao-ministerio-da-saude-
a-antecipacao-de-vacinas-aos-profissionais-da-educacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-03 14:49:45
Título: RS: Pais contrários à volta às aulas denunciam ameaças na polícia
Descrição: Por pedido que suspendeu as aulas no RS, mães e pais de estudantes 
sofreram ataques nas redes sociais e em duas rádios
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/03/rs-pais-que-defendem-a-
suspensao-da-volta-as-aulas-vao-a-delegacia-denunciar-ofensas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-03 13:24:26
Título: Venda da Eletrobrás: “Nenhum país desenvolvido faz isso”, diz líder do 
PSB na Câmara
Descrição: O deputado Danilo Cabral pede unidade e mobilização social para 
barrar privatização do setor elétrico do Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/03/venda-da-eletrobras-nenhum-pais-
desenvolvido-faz-isso-diz-lider-do-psb-na-camara
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-03 09:41:42
Título: Usuários podem trocar de plano de saúde sem cumprir novo período de 
carência
Descrição: Dúvidas sobre a portabilidade de planos cresceram 45% entre dezembro 
de 2020 e janeiro de 2021
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/03/usuarios-podem-trocar-de-plano-
de-saude-sem-cumprir-novo-periodo-de-carencia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-03 09:23:48
Título: Padre paraibano diz em missa que Bolsonaro é “imoral” e “genocida”
Descrição: \Um genocida, alguém que tem prazer em matar, tirar a vida das 
pessoas\, disse o religioso
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/03/padre-paraibano-diz-em-missa-
que-bolsonaro-e-imoral-e-genocida
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-03 07:00:06
Título: Chavoso da USP e Funkeiros Cults criticam elitismo e socializam 
conhecimento 
Descrição: De Manaus a São Paulo, Jovens de periferias questionam acesso 
elitizado ao conhecimento nas redes sociais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/03/chavoso-da-usp-e-funkeiros-
cults-criticam-elitismo-e-socializam-conhecimento
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-03 22:36:29
Título: Bolsonaro adia pronunciamento pela 2ª vez após quase 2.000 mortes por 
covid-19
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro não quis pagar para ver e decidiu adiar 
novamente o pronunciamento que faria na noite desta quarta-feira (3) em rede 
nacional 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/bolsonaro-adia-pronunciamento-pela-
2a-vez-apos-novo-recorde-de-mortes-por-covid-19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-03 21:25:06
Título: Bolsonaro come leitão e dá ‘altas gargalhadas festivas’ em dia de 
recorde de mortes
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro comeu leitão e deu altas gargalhadas 
enquanto o Brasil registrava 1.726 mortes nesta terça-feira (2). A festividade 
presidencial ocorreu no Palácio 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/bolsonaro-come-leitao-e-da-altas-
gargalhadas-festivas-em-dia-de-recorde-de-mortes/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-03 21:24:49
Título: Oposição aciona Supremo contra MP da privatização da Eletrobras
Descrição: Quatro partidos — PT, PDT, PSol e PCdoB — entraram com duas ações no 
Supremo Tribunal Federal (STF) para paralisar a tramitação da MPV 1031/2021, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/oposicao-aciona-supremo-contra-mp-
da-privatizacao-da-eletrobras/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-03 20:31:45
Título: Governadores do Maranhão e da Bahia vão ao STF contra as fake news de 
Bolsonaro
Descrição: Os governadores do Maranhão e da Bahia, Flávio Dino (PCdoB) e Rui 
Costa (PT), respectivamente, acionaram o Supremo Tribunal Federal (STF) nesta 
quarta-feira (3) contra 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/governadores-do-maranhao-e-da-
bahia-vao-ao-stf-contra-as-fake-news-de-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-03 19:27:57
Título: Efeito Bolsonaro puxa País para o fundo do poço, PIB caiu 4,1% e Brasil 
desaba para 14º no ranking das economias
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro e o ministro dos bancos, Paulo Guedes, 
estão puxando a economia para o fundo do poço como jamais foi visto antes. 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/efeito-bolsonaro-puxa-pais-para-o-
fundo-do-poco-pib-caiu-41-e-brasil-desaba-para-14o-no-ranking-das-economias/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-03 18:27:58
Título: Governo de São Paulo decreta lockdown por duas semanas a partir deste 
sábado
Descrição: SP volta para fase vermelha em todas as regiões com piora da pandemia
Medida mais rigorosa entra em vigor em 645 cidades neste sábado (6) 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/governo-de-sao-paulo-decreta-
lockdown-por-duas-semanas-a-partir-deste-sabado/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-03 16:03:47
Título: Veja essa: promotor de Justiça força tratamento precoce à Covid em SC 
[vídeo]
Descrição: O promotor de Justiça Edisson de Mello Menezes, de Pinhalzinho, Santa
Catarina, forçou municípios da região a fazerem tratamento precoce contra a 
Covid-19. Ele assinou 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/veja-essa-promotor-de-justica-
forca-tratamento-precoce-a-covid-em-sc-video/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-03 14:42:34
Título: Só 13,8% dos brasileiros acham “ótimo” o governo Bolsonaro, diz a Paraná
Pesquisas
Descrição: A Paraná Pesquisas afirma que apenas 13,8% dos brasileiros consideram
ótimo o governo do presidente Jair Bolsonaro. O instituto ouviu 2.080 eleitores 
de 26 estados 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/so-138-dos-brasileiros-acham-otimo-
o-governo-bolsonaro-diz-a-parana-pesquisas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-03 13:48:55
Título: Base militar no Iraque é alvo de foguetes às vésperas de visita do Papa 
Francisco
Descrição: Pelo menos dez foguetes caíram na manhã desta quarta-feira (3) em uma
base que abriga tropas americanas no oeste do Iraque, dois dias antes da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/base-militar-no-iraque-e-alvo-de-
foguetes-as-vesperas-de-visita-do-papa-francisco/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-03 13:10:05
Título: Haddad denuncia no Le Monde: ‘Bolsonaro sabota a luta do Brasil contra a
Covid-19’
Descrição: O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), em artigo publicado
nesta quarta-feira (03) no jornal francês Le Monde denuncia que o presidente 
Jair Bolsonaro 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/haddad-denuncia-no-le-monde-
bolsonaro-sabota-a-luta-do-brasil-contra-a-covid-19/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-03 12:09:03
Título: Lula diz que ‘Brasil era mais feliz’ na época dos governos do PT
Descrição: Aos poucos, os ex-presidente Lula vai se soltando mais na política de
olho em 2022. Nos últimos dias, por exemplo, o petista tem comparado os 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/lula-diz-que-brasil-era-mais-feliz-
na-epoca-dos-governos-do-pt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 02:24:26
Título: Bolsonaro ignora dia mais letal desde o início da pandemia e diz que 
“absurdo” é lockdown
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Descrição: No dia em que o Brasil registra o recorde de 1.910 óbitos, comentário
do presidente foi no sentido de criticar as medidas restritivas, única 
alternativa para conter o avanço do vírus diante da lentidão da vacinação
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaro-ignora-dia-mais-letal-desde-o-
inicio-da-pandemia-e-diz-que-absurdo-e-lockdown/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 00:47:03
Título: Bancada do PT na Câmara quer investigação por operação suspeita com 
ações da Petrobras
Descrição: Deputados acionaram Procuradoria-Geral da República, Tribunal de 
Contas da União e Comissão de Valores Mobiliários
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bancada-do-pt-na-camara-quer-
investigacao-por-operacao-suspeita-com-acoes-da-petrobras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-03 23:26:02
Título: Lisca Doido faz discurso pelo lockdown: “Estou perdendo amigos, estamos 
apavorados”
Descrição: Treinador do América-MG fez um forte desabafo pedindo para \segurar a
vida\ e criticando a CBF pela realização da Copa do Brasil, \Não temos lugar nos
hospitais\. Assista
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/lisca-doido-faz-discurso-pelo-lockdown-
estou-perdendo-amigos-estamos-apavorados/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-03 23:13:49
Título: “Péssimo exemplo”, diz Monica Benicio sobre absolvição de desembargadora
que atacou Marielle
Descrição: A vereadora destaca que uma punição serviria para que “nenhuma outra 
família tenha que passar pelo que nós passamos por conta de uma desembargadora 
que calunia a memória dos mortos”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/pessimo-exemplo-diz-monica-benicio-
sobre-absolvicao-de-desembargadora-que-atacou-marielle/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-03 23:02:00
Título: “Engajada com bandidos”: STJ absolve desembargadora que atacou Marielle 
Franco
Descrição: Marília de Castro Neves, que imputou falso crime à vereadora 
assassinada, foi absolvida por ter pedido desculpas em carta
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/engajada-com-bandidos-stj-absolve-
desembargadora-que-atacou-marielle-franco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-03 22:38:36
Título: Governo confirma inclusão de profissionais de educação no grupo 
prioritário da vacinação
Descrição: Trabalhadores da área defendem que as aulas presenciais só sejam 
retomadas após a imunização
Url :https://revistaforum.com.br/politica/governo-confirma-inclusao-de-
profissionais-de-educacao-no-grupo-prioritario-da-vacinacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-03 21:38:09
Título: “O futebol não pode ser privilegiado, tem que parar também”, afirma José
Trajano
Descrição: O jornalista criticou, ainda, a forma pela qual os governos federal e
estadual estão conduzindo as políticas de combate à pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/o-futebol-nao-pode-ser-
privilegiado-tem-que-parar-tambem-afirma-jose-trajano/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-03 20:01:48
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Título: Pesquisador da UFRGS alerta para onda gigantesca de Covid no RS
Descrição: Em mensagem publicada no Twitter, Alexandre Zavascki destacou o 
aumento brutal de hospitalizações
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/pesquisador-da-ufrgs-alerta-para-
onda-gigantesca-de-covid-no-rs/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-03 19:59:18
Título: Governo Bolsonaro resolve comprar vacinas Pfizer e Janssen contra Covid-
19
Descrição: A decisão pela aquisição dos dois imunizantes ocorreu após a 
aprovação, pela Câmara dos Deputados, de projeto que facilita a compra de 
vacinas por União, estados, municípios e empresas
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/governo-bolsonaro-resolve-comprar-
vacinas-pfizer-e-janssen-contra-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-03 19:10:06
Título: “O responsável maior por essa tragédia é o presidente”, diz Rui Costa
Descrição: Nove estados do Nordeste, liderados pela Bahia, definiram termos de 
aquisição de 25 milhões de doses da vacina russa Sputnik
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/o-responsavel-maior-por-essa-
tragedia-e-o-presidente-diz-rui-costa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-03 18:11:19
Título: Salles nomeia advogada de infratores ambientais para Ibama no Acre
Descrição: Helen de Freitas Cavalcante é contra aplicação de multas ambientais. 
Em publicações nas redes, ela chama autos de infração de \abusividades\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/salles-nomeia-advogada-de-infratores-
ambientais-para-ibama-no-acre/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-03 12:37:28
Título: Satélite lançado por Bolsonaro para monitorar Amazônia pode estar 
girando no espaço fora de controle
Descrição: Nesta terça-feira, o grupo USA Satcom informou pelas redes que  o 
satélite Amazônia-1, lançado no último domingo (28), parecia estar \capotando\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/satelite-lancado-por-
bolsonaro-para-monitorar-amazonia-pode-estar-girando-no-espaco-fora-de-controle/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-03 11:18:30
Título: Dallagnol criou “Plano Lula” com cronograma de denúncias para “consumir 
a moral” do ex-presidente
Descrição: Procurador organizou cinco semanas de ataques ao petista. Estratégias
incluíam \publicizar\ denúncias na mídia
Url :https://revistaforum.com.br/politica/dallagnol-criou-plano-lula-com-
cronograma-de-denuncias-para-consumir-a-moral-do-ex-presidente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-03 02:10:38
Título: 4 conselheiros da Petrobras renunciam ao cargo em retaliação a Bolsonaro
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: The Intercept
Data: 2021-03-04 05:15:37
Título: 10 meses na berlinda: ‘A Nova Zelândia quase me deportou por ser 
cadeirante’
Descrição: Tive meu visto de residência negado 2 vezes e quase fui obrigada a 
deixar o país pela minha condição física. Graças  à pandemia, ganhei tempo para 
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lutar contra a discriminação.The post 10 meses na berlinda: ‘A Nova Zelândia 
quase me deportou por ser cadeirante’ appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/04/10-meses-na-berlinda-a-nova-zelandia-
quase-me-deportou-por-ser-cadeirante/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-04 06:00:38
Título: Família de Marielle critica absolvição de desembargadora que publicou 
fake news: 'Impunidade total'
Descrição: Familiares de Marielle Franco criticaram a absolvição da 
desembargadora Marília Castro Neves, que publicou fake news sobre a vereadora 
recém-assassinada.A decisão da Corte Especial do STJ foi nesta quarta-feira.\
Surreal. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/familia-de-marielle-critica-
absolvicao-de-desembargadora-que-publicou-fake-news-impunidade-total-1-24908667
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-04 06:00:56
Título: Cinco casos de violência contra a mulher foram registrados por dia em 
2020, indica pesquisa em cinco estados
Descrição: RIO — Um levantamento inédito feito pelo boletim \A dor e a luta: 
números do feminicídio\, lançado nesta quinta-feira, mostra que foram 
registrados, em média, cinco casos por dia de violência contra mulheres nos 
estados da Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, em 2020. 
Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/celina/cinco-casos-de-violencia-contra-
mulher-foram-registrados-por-dia-em-2020-indica-pesquisa-em-cinco-estados-
24908444
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-04 05:05:52
Título: 'Estuário da Baía de Guanabara tem uma das maiores concentrações de 
microplástico do mundo', afirma bióloga
Descrição: RIO — Que a Baía de Guanabara vem sofrendo há anos com a poluição não
é surpresa para ninguém. Além do esgoto, diferentes tipos de lixo compõem as 
águas que saem de vários pontos do estado em direção ao habitat natural de 
diversas espécies de seres vivos. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/estuario-da-baia-de-guanabara-tem-uma-das-
maiores-concentracoes-de-microplastico-do-mundo-afirma-biologa-1-24908359
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-04 06:30:31
Título: Peritos federais apontam tortura em prisões do Acre na pandemia
Descrição: O Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT), comitê
ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, apontou tortura e violações de 
direitos humanos em cadeias no Acre. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/peritos-federais-apontam-tortura-
em-prisoes-do-acre-na-pandemia-24908684
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-04 05:00:01
Título: Análise de imagens em um laboratório pode ajudar polícia a esclarecer 
desaparecimento de três crianças na Baixada
Descrição: RIO — Para tentar reconstituir os últimos passos dos meninos Fernando
Henrique, de 11 anos, Alexandre Silva, de 10, e Lucas Matheus, de 8, que 
desapareceram em 27 de dezembro do ano passado, o Ministério Publico do Rio de 
Janeiro (MPRJ) vai analisar, em um laboratório, imagens de câmeras de segurança 
recolhidas em torno de uma feira-livre, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/analise-de-imagens-em-um-laboratorio-pode-
ajudar-policia-esclarecer-desaparecimento-de-tres-criancas-na-baixada-24908230
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-04 05:00:09
Título: Malu Gaspar conta os bastidores da aposta suspeita em ações da Petrobras
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Descrição: No início da tarde do dia 18 de fevereiro, uma quinta-feira, o 
mercado acompanhava mais um anúncio de reajuste no preço dos combustíveis. Para 
os investidores, era sinal de que a companhia seguia firme em sua política de 
preços, que acompanha as oscilações do mercado internacional. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/malu-gaspar-conta-os-bastidores-da-aposta-
suspeita-em-acoes-da-petrobras-1-24908598
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-03 14:40:50
Título: Economistas já falam em recessão para 2021 se não houver auxílio e 
crédito para as empresas
Descrição: Auxílio emergencial em 2020 serviu de colete salva-vidas dos 
brasileiros em meio à primeira onda da covid-19. Esperança é a vacinação mas 
Governo ainda bate cabeça sobre rumos da economia neste ano
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2021-03-03/economistas-ja-falam-em-
recessao-para-2021-se-nao-houver-auxilio-e-credito-para-as-empresas.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-04 02:09:32
Título: Estudo associa baixos níveis de zinco em pacientes de covid-19 com um 
prognóstico pior
Descrição: Pesquisadores de Barcelona apontam que doentes com menor quantidade 
desse mineral no sangue apresentam maior mortalidade e um período de recuperação
mais longo
Url :https://brasil.elpais.com/ciencia/2021-03-04/estudo-associa-baixos-niveis-
de-zinco-em-pacientes-de-covid-19-com-um-prognostico-pior.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-03 00:00:00
Título: Professores e pesquisadores da saúde endossam pedido de impeachment de 
Bolsonaro
Descrição: Professores e pesquisadores da área da saúde endossaram o pedido de 
impeachment protocolado em fevereiro deste ano contra o presidente Jair 
Bolsonaro, acusando-o da prática de crimes de responsabilidade durante o 
enfrentamento da epidemia de Covid-19 no Brasil.Leia mais (03/03/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/03/professores-e-pesquisadores-da-saude-
endossam-pedido-de-impeachment-de-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-03 00:00:00
Título: Sem Bolsonaro, 649 cidades aderem ao consórcio para comprar vacinas 
contra a Covid-19
Descrição: A Frente Nacional dos Prefeitos registrou até esta quarta (3) 649 
cidades interessadas em aderir ao consórcio para compra de vacina, sem 
participação do governo Bolsonaro. Segundo Jonas Donizette, presidente da 
entidade, a expectativa é criar o consórcio até dia 22 de março.Leia mais 
(03/03/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/03/sem-bolsonaro-649-cidades-aderem-ao-consorcio-para-
comprar-vacinas-contra-a-covid-19.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-03 00:00:00
Título: Saiba como ofensiva de Bolsonaro contra a imprensa fere Constituição e 
democracia
Descrição: Da campanha eleitoral em 2018 ao dia a dia como presidente da 
República, Jair Bolsonaro (sem partido) mantém como retórica os ataques a 
veículos de imprensa e a jornalistas. Além de motivar agressões a esses 
profissionais, ele também agiu para prejudicar o financiamento das empresas de 
comunicação.Leia mais (03/03/2021 - 23h15)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/03/saiba-como-ofensiva-de-bolsonaro-contra-a-imprensa-fere-
constituicao-e-democracia.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-03 00:00:00
Título: Ex-proprietário diz que Flávio Bolsonaro ainda deve R$ 1,8 milhão de 
mansão de R$ 6 milhões
Descrição: ?A empresa RVA Construções e Incorporações afirmou que o senador 
Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) ainda deve cerca de R$ 1,8 milhão dos R$ 6 
milhões relativos à mansão comprada por ele em Brasília.Leia mais (03/03/2021 - 
20h30)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/03/ex-proprietario-diz-que-flavio-bolsonaro-ainda-deve-r-18-
milhao-de-mansao-de-r-6-milhoes.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-03 00:00:00
Título: STF dá acesso ao TCU a mensagens vazadas para investigar atuação de Moro
Descrição: O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski 
decidiu dar ao TCU (Tribunal de Contas da União) amplo acesso às mensagens 
vazadas do ex-juiz Sergio Moro e de procuradores da Operação Lava Jato.Leia mais
(03/03/2021 - 14h28)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/03/stf-da-acesso-ao-tcu-a-mensagens-vazadas-
para-investigar-atuacao-de-moro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-03 00:00:00
Título: Movimentos de oposição marcam para 24 de março novo protesto contra 
Bolsonaro
Descrição: Em encontro com cerca de 500 dirigentes de partidos, centrais 
sindicais e movimentos populares, a campanha \Fora Bolsonaro\ decidiu marcar 
para 24 de março a próxima mobilização nacional contra o presidente da 
República.Leia mais (03/03/2021 - 14h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/03/movimentos-de-oposicao-marcam-para-24-de-marco-novo-
protesto-contra-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-03-03 21:35:00
Título: Projeto cria banco de empregos para mulheres em situação de violência 
doméstica
Descrição: Proposta prevê convênios com empresas, universidades e entidades da 
sociedade civil
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/731750-projeto-cria-banco-de-empregos-
para-mulheres-em-situacao-de-violencia-domestica/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-04 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 4 de março
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
quinta-feira (4), na qual o Brasil encara pior momento da pandemia de COVID-19, 
o Senado deve definir o futuro do auxílio emergencial e forças houthis atacam 
instalações da petroleira Saudi Aramco.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021030417063975-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-4-de-marco/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-03 21:24:34

https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021030417063975-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-4-de-marco/
https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021030417063975-manha-com-sputnik-brasil-destaques-desta-quinta-feira-4-de-marco/
https://www.camara.leg.br/noticias/731750-projeto-cria-banco-de-empregos-para-mulheres-em-situacao-de-violencia-domestica/
https://www.camara.leg.br/noticias/731750-projeto-cria-banco-de-empregos-para-mulheres-em-situacao-de-violencia-domestica/
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/03/movimentos-de-oposicao-marcam-para-24-de-marco-novo-protesto-contra-bolsonaro.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/03/movimentos-de-oposicao-marcam-para-24-de-marco-novo-protesto-contra-bolsonaro.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/03/movimentos-de-oposicao-marcam-para-24-de-marco-novo-protesto-contra-bolsonaro.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/03/stf-da-acesso-ao-tcu-a-mensagens-vazadas-para-investigar-atuacao-de-moro.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/03/stf-da-acesso-ao-tcu-a-mensagens-vazadas-para-investigar-atuacao-de-moro.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2021/03/stf-da-acesso-ao-tcu-a-mensagens-vazadas-para-investigar-atuacao-de-moro.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/03/ex-proprietario-diz-que-flavio-bolsonaro-ainda-deve-r-18-milhao-de-mansao-de-r-6-milhoes.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/03/ex-proprietario-diz-que-flavio-bolsonaro-ainda-deve-r-18-milhao-de-mansao-de-r-6-milhoes.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/03/ex-proprietario-diz-que-flavio-bolsonaro-ainda-deve-r-18-milhao-de-mansao-de-r-6-milhoes.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/03/saiba-como-ofensiva-de-bolsonaro-contra-a-imprensa-fere-constituicao-e-democracia.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/03/saiba-como-ofensiva-de-bolsonaro-contra-a-imprensa-fere-constituicao-e-democracia.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/03/saiba-como-ofensiva-de-bolsonaro-contra-a-imprensa-fere-constituicao-e-democracia.shtml


Título:  'Economia brasileira depende muito do plano de imunização', afirma 
especialista
Descrição: Em entrevista à Sputnik Brasil, economista acredita que a pandemia 
está entre as principais responsáveis pelo desempenho do PIB divulgado hoje (3) 
e que apenas com um plano de combate eficiente da doença será possível 
vislumbrar algum tipo de recuperação.
Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2021030317062048--economia-brasileira-
depende-muito-do-plano-de-imunizacao-afirma-especialista/
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