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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-04 11:02:13
Título: Estudo: classes mais ricas deixaram de pagar R$ 650 bilhões de impostos 
em 11 anos
Descrição: Parte da fortuna acumulada resulta da não tributação de altas rendas 
e heranças, comprova Instituto Justiça Fiscal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/04/estudo-classes-mais-ricas-
deixaram-de-pagar-r-650-bilhoes-de-impostos-em-11-anos

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: \Chega de mimimi\, diz Bolsonaro após novo recorde de mortes
Descrição: Presidente volta a atacar medidas de isolamento social após país 
registrar mais de 1.900 mortes por covid-19 em 24 horas. \Vão ficar chorando até
quando?\ Ele ainda chama de \idiota\ quem pressiona por mais vacinas.
Url :https://www.dw.com/pt-br/chega-de-mimimi-diz-bolsonaro-após-novo-recorde-
de-mortes/a-56776546?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 19:07:06
Título: Bolsonaro mente e diz que não tem vacina para comprar: “Só ser for na 
casa da tua mãe!”, VÍDEO
Descrição: Presidente ignora o fato de que foi ele o responsável pelo atraso na 
imunização contra a Covid e chama aqueles que pedem compra de vacinas de \
idiotas\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonaro-mente-e-diz-que-nao-tem-
vacina-para-comprar-so-ser-for-na-casa-da-tua-mae-video/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 16:15:12
Título: Bolsonarista, dono de fábrica de cloroquina teve empréstimo de R$ 153 
milhões do BNDES
Descrição: Presidente virou \garota-propaganda\ da Apsen Farmacêutica durante a 
pandemia, exibindo o medicamento em diversas ocasiões
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/bolsonarista-dono-de-fabrica-de-
cloroquina-teve-emprestimo-de-r-153-milhoes-do-bndes-para-pesquisa-e-producao/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-05 02:45:55
Título: Bolsonaro repete tática da chacota para mobilizar radicais e desviar 
atenção
Descrição: Presidente testa de novo estratégia que até agora tem sido eficaz 
para manter sua popularidade em torno de 25%. A seu favor, Planalto tem ainda 
cúpula do Congresso. No entanto, atraso na gestão da vacina pode cobrar preço 
econômico e mudar jogo com empresários e investidores
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-05/bolsonaro-repete-tatica-da-
chacota-sobre-pandemia-para-mobilizar-radicais-e-desviar-atencao.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-05 08:32:26
Título: General Villas Bôas escreve prefácio de livro de senador flagrado com 
dinheiro nas nádegas
Descrição: Senador flagrado com R$ 30 mil na cueca em operação da PF contra a 
corrupção lançou o livro \Chico Rodrigues: um homem compromissado com a verdade,
o Brasil e Roraima\ e homenageou no Twitter o \grande amigo\ Villas Bôas: \
Companheiro de muitas jornadas em busca dos mesmos ideais\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/general-villas-boas-escreve-prefacio-
de-livro-de-senador-flagrado-com-dinheiro-nas-nadegas/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-04 19:05:04
Título: PEC do auxílio emergencial é aprovada com limitação no Senado
Descrição: O plenário do Senado concluiu nesta quinta-feira (4) a votação da PEC
Emergencial (PEC 186/2019), que permite ao governo federal pagar o auxílio 
emergencial em 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/pec-do-auxilio-emergencial-e-
aprovada-com-limitacao-no-senado/

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-03-04 03:00:00
Título: PEC 186. Sua lógica é a destruição do Estado e não a promoção de ajustes
fiscais que podem ser feitos de outras formas. Entrevista especial com Guilherme
Mello
Descrição: “A prioridade da economia brasileira hoje é o enfrentamento da 
pandemia de Covid-19. Vacina, [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/607201-pec-186-sua-logica-e-a-destruicao-do-
estado-e-nao-a-promocao-de-ajustes-fiscais-que-podem-ser-feitos-de-outras-
formas-entrevista-especial-com-guilherme-mello

Fonte: MST
Data: 2021-03-04
Título: PEC Emergencial usa auxílio para ampliar retirada de direitos e cortes 
de serviços públicos
Descrição: "A insistência em aprovar medidas de austeridade, em plena pandemia, 
está atrasando o auxílio emergencial", denuncia economista e assessor do Senado,
Bruno Moretti
Url : https://mst.org.br/2021/03/04/entrevista-pec-emergencial-usa-auxilio-para-
ampliar-retirada-de-direitos-e-cortes-de-servicos-publicos/

Fonte: CUT
Data: 2021-03-04
Título: Confira os oito pontos da PEC Emergencial que prejudicam a população
Descrição: Em troca de mais algumas parcelas de um novo auxílio emergencial de 
apenas R$ 250, previstos para 32 milhões de pessoas,menos metade dos 
desempregados e informais que receberam o benefício no ano passado, o governo de
Jair Bolsonaro (ex-PSL) chantageou e conseguiu aprovar nessa quarta-feira (3), 
no Senado, por 62 votos a 16, a primeira votação do texto da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) Emergencial, nº 186.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/confira-os-oito-pontos-da-pec-emergencial-
que-prejudicam-a-populacao-8725

Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-04 18:40:43
Título: Entrevista: 'Bolsonaro presidente é projeto das Forças Armadas', diz 
Piero Leirner
Descrição: Da ditadura a atualidade, antropólogo analisa as relações entre 
militares e governos.The post Entrevista: &#8216,Bolsonaro presidente é projeto 
das Forças Armadas&#8217,, diz Piero Leirner appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/04/entrevista-bolsonaro-presidente-e-
projeto-das-forcas-armadas-diz-piero-leirner/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 19:27:34
Título: Os dois exércitos de Jair Bolsonaro – Por Rodrigo Perez
Descrição: Hoje, milícias e o Exército estão do mesmo lado. De prontidão, 
montando guarda na porta do Palácio do Planalto, protegendo a quadrilha que 
governa o país
Url :https://revistaforum.com.br/rede/os-dois-exercitos-de-jair-bolsonaro-por-
rodrigo-perez/

Fonte: Montedo
Data: 2021-03-04
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Título: Crise na saúde: Bolsonaro é o responsável e “vive de show”, diz Santos 
Cruz
Descrição: O ex-ministro da Secretaria de Governo, general Santos Cruz atribui 
ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a responsabilidade pelo que chamou de
desastre na condução do combate à pandemia de coronavirus no país, que enfrenta 
alta de mortes, colapso de hospitais e escassez de vacinas. O militar também 
afirmou que as Forças Armadas perdem com militarização do governo e diz que o 
presidente vive de fazer “show todo dia”.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/03/04/crise-na-saude-bolsonaro-e-o-
responsavel-e-vive-de-show-diz-santos-cruz/

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-03-04
Título: Pazzuelo é alvo de requerimento na Câmara por ‘lobby da cloroquina’
Descrição: A partir do recebimento do requerimento, ministro da Saúde tem 30 
dias para responder questionamentos sobre o medicamento sem eficácia
Url : https://www.cartacapital.com.br/saude/pazzuelo-e-alvo-de-requerimento-na-
camara-por-lobby-da-cloroquina/

Fonte: Diario do Centro do Mundo
Data: 2021-03-05
Título: A mentira de Pazuello: Brasil não está nem na fila de países que terão 
vacina da Pfizer e Johnson’s
Descrição: Até o momento, o Brasil não está na fila de países que terão vacina 
da Pfizer e Johnsons contrariando a declaração do ministro da Saúde Eduardo 
Pazuello. 
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/a-mentira-de-pazuello-
brasil-nao-esta-nem-na-fila-de-paises-que-terao-vacina-da-pfizer-e-johnsons/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-04 11:37:37
Título: Amazônia concentra 7 dos 10 municípios que mais emitem carbono no país, 
veja o mapa
Descrição: Levantamento inédito do Observatório do Clima visa estimular 
municípios a implementarem políticas para reduzir emissões
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/04/amazonia-concentra-7-dos-10-
municipios-que-mais-emitem-carbono-no-pais-veja-o-mapa

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 21:02:24
Título: Cacique Raoni aciona Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional por crime
contra a humanidade
Descrição: Entrevista com o professor e pesquisador Alfredo Pena-Vega, do Centro
Edgard Morin, imprensa internacional destaca genocídio indígena promovido por 
Bolsonaro, mortes entre indígenas cresceram 108%. Com Cynara Menezes
Url :https://revistaforum.com.br/videos/cacique-raoni-aciona-bolsonaro-no-
tribunal-penal-internacional-por-crime-contra-a-humanidade/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Indígenas processam rede francesa por desmatamento na Amazônia
Descrição: Grupo Casino, que controla os supermercados Pão de Açúcar, é alvo de 
ação na França por compra de carne bovina proveniente de áreas desmatadas. 
Empresa nega acusações.
Url :https://www.dw.com/pt-br/indígenas-processam-rede-francesa-por-
desmatamento-na-amazônia/a-56770383?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: DefesaNet RSS
Título: Força Aérea Brasileira reativa Comando Aéreo Amazônico, em Manaus (AM)
Descrição: No evento, ocorreu ainda o ato de assunção de cargo do novo 
Comandante da Ala 8
Url :https://www.defesanet.com.br/toa/noticia/39880/Forca-Aerea-Brasileira-
reativa-Comando-Aereo-Amazonico--em-Manaus-%28AM%29/
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Data: 2021-03-04 18:44:42
Título: Vídeo: PM prende militante que discursava contra Bolsonaro e a 
corporação
Descrição: \A PM mata preto e favelado todos os dias\, disse André Constantine, 
liderança de movimento de favelas, antes de ser interrompido por um policial, 
que arrancou seu microfone, assista
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/video-pm-prende-militante-que-
discursava-contra-bolsonaro-e-a-corporacao/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-05 05:00:26
Título: PM é acusado de agredir produtor enquanto fazia escolta de deputado na 
Tijuca
Descrição: RIO - Um policial militar lotado na Diretoria Geral de Pessoal (DGP) 
e cedido à Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) está sendo investigado pela 
Polícia Civil por ter agredido um produtor na Tijuca, na Zona Norte do Rio. 
Edivaldo Chaves de Oliveira fazia a escolta do deputado Rodrigo Amorim (PSL) e, 
de acordo com o depoimento da vítima, teria fechado seu carro, a obrigado a 
estacionar em uma calçada, e, com um fuzil em punho, lhe dado um soco no rosto, 
na noite do último dia 23.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/pm-acusado-de-agredir-produtor-enquanto-fazia-
escolta-de-deputado-na-tijuca-24910806
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-05 05:00:06
Título: Fuzis usados por PMs passarão por balística para saber se umas das armas
disparou tiro que matou frentista
Descrição: RIO - Fragmentos de um projétil retirados do corpo do frentista 
Arilson Santiago Pinto, morto por uma bala perdida dentro de um carro quando 
estava a caminho do trabalho, no último domingo, em São Gonçalo, na Região 
Metropoltana do Rio, serão usados para realização de um exame de confronto 
balístico. O material será confrontado, através de uma perícia, com dois fuzis 
usados por policiais militares. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/fuzis-usados-por-pms-passarao-por-balistica-
para-saber-se-umas-das-armas-disparou-tiro-que-matou-frentista-24910644

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-04 19:53:18
Título: Lula diz que áudio de Dallagnol comprova armação no caso do sítio de 
Atibaia [ouça]
Descrição: Segundo a defesa do ex-presidente Lula, as provas da inocência do 
petista só aumentam a cada dia, assim como a vergonha dos procuradores da Lava 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/lula-diz-que-audio-de-dallagnol-
comprova-armacao-no-caso-do-sitio-de-atibaia-ouca/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 16:41:39
Título: Sentença “copia e cola” de Gabriela Hardt contra Lula foi combinada com 
Dallagnol, Ouça áudio
Descrição: No áudio, apreendido pela PF na Operação Spoofing, Dallagnol pede 
pressa para Gabriela Hardt condenar Lula no caso do sítio de Atibaia diante da 
possibilidade de um juiz sem \perfil\ da Lava Jato assumir o cargo deixado por 
Sergio Moro para assumir o Ministério da Justiça no governo Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/sentenca-copia-e-cola-de-gabriela-
hardt-contra-lula-foi-combinada-com-dallagnol-ouca-audio/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 15:44:22
Título: Operação suspeita com ações da Petrobras já era investigada pela Bolsa 
de Valores
Descrição: Lucro com o uso de informação privilegiada pode ter chegado a R$ 18 
milhões
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/operacao-suspeita-com-acoes-da-
petrobras-ja-era-investigada-pela-bolsa-de-valores/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-05 01:55:45
Título: Em carta, governadores exigem esforço imediato de Bolsonaro por vacinas
Descrição: \Se não tivermos pressa, o futuro não nos julgará com benevolência\, 
diz trecho da mensagem
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-carta-governadores-exigem-esforco-
imediato-de-bolsonaro-por-vacinas/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-04 19:07:28
Título: Papa Francisco inicia viagem histórica ao Iraque nesta sexta-feira (5)
Descrição: Esta é a primeira vez que o papa viaja ao país de maioria xiita, o 
objetivo é transmitir uma mensagem de paz
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/04/papa-francisco-inicia-viagem-
historica-ao-iraque-nesta-sexta-feira-5

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 17:30:42
Título: Petróleo, imperialismo e revoltas populares na criação do Iraque – Por 
Ana Luísa Calvo Tibério
Descrição: Artigo acadêmico produzido por professores da PUC-SP joga luz sobre o
processo de formação da nação árabe no início do século XX, mostrando seus 
desdobramentos até os dias atuais
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/terraemtranse/petroleo-imperialismo-e-
revoltas-populares-na-criacao-do-iraque-por-ana-luisa-calvo-tiberio/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-04 23:44:00
Título: ‘Custo Bolsonaro, a conta não fecha’, assista à campanha #CustoBolsonaro
Descrição: Uma produção suprapartidária sacudiu as redes sociais nesta quinta-
feira (4/3) ao discutir o #CustoBolsonaro. Bolsonaro custa as vidas dos 
brasileiros, custa a queda livre da 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/custo-bolsonaro-a-conta-nao-fecha-
assista-a-campanha-custobolsonaro/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-04 23:13:22
Título: STF manda Câmara abrir processo contra Bolsonaro
Descrição: O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), 
mandou a Câmara abrir processo contra o presidente Jair Bolsonaro. A 
determinação foi em resposta 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/stf-manda-camara-abrir-processo-
contra-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 23:49:30
Título: STF atende a Dino e manda Câmara votar ação que pode afastar Bolsonaro 
do cargo
Descrição: Se a casa legislativa decidir abrir processo, o presidente é suspenso
de suas funções até o julgamento no Supremo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/urgente-stf-atende-a-dino-e-manda-
camara-votar-acao-que-pode-afastar-bolsonaro-do-cargo/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-04 07:00:06
Título: Souto Maior: governo vê covid como oportunidade para aprofundar projetos
neoliberais
Descrição: Em entrevista ao BdF,  o desembargador Jorge Luiz Souto Maior analisa
os retrocessos em curso no mundo do trabalho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/04/souto-maior-governo-ve-covid-
como-oportunidade-para-aprofundar-projetos-neoliberais

Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2021-03-04 19:38:53
Título: Em menos de um mês, segundo indígena da etnia Tembé é assassinado no 
nordeste do Pará
Descrição: Benedito de Carvalho foi morto na última terça (2), por não viver na 
aldeia, sua identidade indígena é questionada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/04/em-menos-de-um-mes-segundo-
indigena-da-etnia-tembe-e-assassinado-no-nordeste-do-para
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-04 18:56:53
Título: \Layout comunista\: promotora será investigada por questionar arte do 
Dia da Mulher
Descrição: Ministério Público do Estado do Pará abriu procedimento disciplinar 
preliminar para apurar a conduta da promotora
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/04/promotora-sera-investigada-por-
questionar-arte-do-dia-da-mulher-layout-comunista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-04 17:42:46
Título: 8M: Mulheres se mobilizam pelo auxílio emergencial: “R$ 250 é o almoço 
de um senador”
Descrição: Para Maria Fernanda Marcelino, militante da MMM, auxílio reduzido e 
vinculado ao ajuste fiscal é criminoso e assassino.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/04/8m-mulheres-se-mobilizam-pelo-
auxilio-emergencial-r-250-e-o-almoco-de-um-senador
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-04 17:31:32
Título: 8M: Senso comum ignora atuação de trabalhadoras socialistas que deu 
origem à data
Descrição: Luta feminista sempre esteve vinculada à luta socialista, o que é 
perigoso para o status quo, diz historiadora
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/04/8m-senso-comum-ignora-atuacao-
de-trabalhadoras-socialistas-que-deu-origem-a-data
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-04 15:59:39
Título: Petroleiros vendem gasolina por R$ 3,50 a motoristas de app: \Preço 
justo é possível\
Descrição: Além da solidariedade entre trabalhadores, iniciativa reforça crítica
à atual política de preços da Petrobras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/04/petroleiros-vendem-gasolina-por-
r-3-50-a-motoristas-de-app-preco-justo-e-possivel
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-04 15:56:34
Título: Organizações do RS lançam guia sobre aborto legal e prevenção à 
violência sexual 
Descrição: Produzido pela Themis e pelo Fórum Aborto Legal RS, material foi 
lançado nesta segunda-feira (22)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/04/entidades-lancam-guia-sobre-
aborto-legal-e-prevencao-a-violencia-sexual
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-04 13:41:30
Título: Artigo | Lira precisa escolher entre Bolsonaro e a vida dos brasileiros
Descrição: Com um ano desde o primeiro caso de covid no Brasil, ultrapassamos as
marcas de 257 mil mortos e 10,6 milhões de casos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/04/artigo-lira-precisa-escolher-
entre-bolsonaro-e-a-vida-dos-brasileiros
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-04 13:03:10
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Título: Artigo | Paralisação dos motoristas de aplicativos expõe os efeitos da 
precarização
Descrição: É preciso reivindicar melhores condições salariais e trabalhistas sem
ignorar a necessidade do reconhecimento de vínculo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/04/artigo-paralisacao-dos-
motoristas-de-aplicativo-expoe-os-efeitos-da-precarizacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-04 12:42:19
Título: A quase um mês das eleições no Peru, conheça os principais candidatos à 
presidência
Descrição: Pleito de 11 de abril acontecerá em meio à instabilidade política e 
escândalo de vacinas VIP para membros do governo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/04/a-quase-um-mes-das-eleicoes-no-
peru-conheca-os-principais-candidatos-a-presidencia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-04 07:00:06
Título: Ação ajuizada por OAB-MA coloca em risco resolução de conflitos 
fundiários no estado
Descrição: Órgão quer que Polícia Militar possa intervir antes da conclusão de 
processos de mediação, o que é proibido na lei atual
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/04/acao-ajuizada-por-oab-ma-coloca-
em-risco-resolucao-de-conflitos-fundiarios-no-estado

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-05 04:29:00
Título: Lewandowski envia ao STJ cópias de diálogos de integrantes da Lava Jato
Descrição: O pedido foi enviado ao relator da Reclamação (RCL) 43007 pelo 
ministro Humberto Martins, em razão de menções a integrantes daquele Tribunal. 
Deu ruim para 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/lewandowski-envia-ao-stj-copias-de-
dialogos-de-integrantes-da-lava-jato/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-04 20:48:56
Título: Requião chega aos 80 anos, nesta sexta-feira, à espera da vacina em 
Curitiba
Descrição: O ex-senador Roberto Requião (MDB) completa nesta sexta-feira, dia 5 
de março, seus primeiros 80 anos. Ele disse ao Blog do Esmael que pretende viver
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/requiao-chega-aos-80-anos-nesta-
sexta-feira-a-espera-da-vacina-em-curitiba/
 

 

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-04 18:43:26
Título: Bolsonaro: “Chega de frescura, mimimi. Vão ficar chorando até quando?”
Descrição: “Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando?”, pede 
o presidente no dia em que o país deve bater a marca de 260 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/bolsonaro-chega-de-frescura-mimimi-
vao-ficar-chorando-ate-quando/
 

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-04 16:39:34
Título: OAB Paraná desautoriza Bolsonaro ao aderir ao ‘fique em casa’ e pedir 
prioridade à vacinação
Descrição: A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) secional Paraná, veio a público
nesta quinta-feira (4) apoiar o “fique em casa”, defendendo o isolamento social 
e 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/oab-parana-desautoriza-bolsonaro-
ao-aderir-ao-fique-em-casa-e-pedir-prioridade-a-vacinacao/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-04 14:34:24
Título: EXCLUSIVO: Rodrigo Maia filiado no MDB
Descrição: O deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) bateu o martelo e irá se filiar no 
MDB, partido pelo qual seu pai —ex-prefeito Cesar Maia— já militou no 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/exclusivo-rodrigo-maia-filiado-no-
mdb/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-04 10:18:14
Título: Governo votou contra auxílio emergencial de R$ 600 no Senado
Descrição: Proposta aprovada prevê teto de R$ 44 bilhões para pagamento de 
auxílio emergencial e contrapartidas fiscais da União, estados e municípios 
Votação em segundo turno 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/senado-aprova-pec-emergencial-com-
travas-fiscais-e-chantagem-do-governo-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-05 09:23:37
Título: A sentença “copia e cola” combinada com Dallagnol e a ação de Cármen 
Lúcia contra Lula livre
Descrição: A cada dia, novos diálogos apreendidos pela Operação Spoofing mostram
não só a parcialidade  já conhecida pelos fatos -, mas a sordidez de 
procuradores da Lava Jato e juízes, incluindo altas esferas do judiciário, 
envolvidos no Plano Lula articulado por Deltan Dallagnol. Nesta quarta-feira, 
dia 5, em áudio inédito, o procurador, chefe da força-tarefa [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/a-sentenca-copia-e-cola-combinada-com-
dallagnol-e-a-acao-de-carmen-lucia-contra-lula-livre/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-05 02:24:35
Título: Presidente do Santos defende paralisação do futebol: “Estamos perdendo a
sensibilidade”
Descrição: Declaração de Andrés Rueda vem um dia após o treinador do América-MG,
Lisca Doido, criticar a CBF por confirmar a Copa do Brasil em meio à explosão de
casos e mortes por Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/presidente-do-santos-defende-
paralisacao-do-futebol-estamos-perdendo-a-sensibilidade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-05 01:52:23
Título: Haddad chama Bolsonaro de “serial killer”
Descrição: Ex-prefeito destacou a frieza do presidente diante das milhares de 
mortes e também da crise social em meio a pandemia do coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/politica/haddad-chama-bolsonaro-de-serial-
killer/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-05 01:17:05
Título: Núcleo Práxis da USP prorroga edital para coautores do ‘Dicionário 
Marxismo na América’
Descrição: Previsão é que obra tenha quatro volumes, em edição aberta digital de
livre acesso
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/nucleo-praxis-da-usp-prorroga-edital-
para-coautores-do-dicionario-marxismo-na-america/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-05 01:11:17
Título: “Bolsonaro vai cair pelas mentiras”, diz Bonavides sobre ação de Dino 
enviada pelo STF à Câmara
Descrição: Por decisão do ministro Marco Aurélio Mello, queixa-crime apresentada
pelo governador será remetida à casa legislativa
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Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-vai-cair-pelas-mentiras-diz-
bonavides-sobre-acao-de-dino-enviada-pelo-stf-a-camara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-05 01:07:08
Título: Ao tomar segunda dose, Elza Soares lamenta mortes de brasileiros que não
vacinaram: “Essa doeu”
Descrição: \Quantas famílias sonharam com essa cena, mas não deu tempo. Queria 
comemorar, mas não seria justo\, disse a cantora
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ao-tomar-segunda-dose-elza-soares-
lamenta-mortes-de-brasileiros-que-nao-vacinaram-essa-doeu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-05 00:40:33
Título: O país sofre por não ter estadistas – Por Diego Moreira
Descrição: A ausência de lideranças capazes de gerir a crise no âmbito nacional 
faz o povo sofrer
Url :https://revistaforum.com.br/debates/o-pais-sofre-por-nao-ter-estadistas-
por-diego-moreira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-05 00:12:41
Título: Valor do auxílio emergencial vai de R$ 150 para quem mora sozinho a R$ 
375 para mulher chefe de família, entenda
Descrição: Não terão direito ao auxílio pessoas que recebem benefício do 
governo, como aposentadoria, pensão, BPC, seguro desemprego, trabalhadores com 
carteira assinada, servidores públicos e militares
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/valor-do-auxilio-emergencial-vai-de-r-
150-para-quem-mora-sozinho-a-r-375-para-mulher-chefe-de-familia-entenda/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 23:58:09
Título: Esposa de Daniel Silveira é demitida de ministério após descoberta de 
que ela recebia auxílio emergencial
Descrição: Mesmo com salário de R$ 5,6 mil por mês no Instituto de Pesquisas 
Jardim Botânico, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, Paola da Silva recebeu 
parcelas do benefício destinado a famílias de baixa renda
Url :https://revistaforum.com.br/politica/esposa-de-daniel-silveira-e-demitida-
de-ministerio-apos-descoberta-de-que-ela-recebia-auxilio-emergencial/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 23:54:25
Título: Ajuste de conduta para os governantes da mordaça – Por Chico Alencar
Descrição: A cada dia sucedem-se arbitrariedades próprias de um regime 
ditatorial, sempre acobertadas pelo governo federal
Url :https://revistaforum.com.br/debates/ajuste-de-conduta-para-os-governantes-
da-mordaca-por-chico-alencar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 23:43:22
Título: Justiça condena Weintraub por ofensas a professores de universidades 
federais
Descrição: O ex-ministro da Educação do governo de Jair Bolsonaro terá de pagar 
R$ 40 mil de indenização por danos morais coletivos
Url :https://revistaforum.com.br/politica/justica-condena-weintraub-por-ofensas-
a-professores-de-universidades-federais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 23:37:02
Título: Recorde de mortes por Covid-19 e a omissão de Bolsonaro – Por Alexandre 
Padilha
Descrição: Coube ao Congresso Nacional se unir para aliviar o sofrimento da 
população. Desde o início da pandemia, foram aprovadas medidas para pressionar 
Bolsonaro a fazer o que é de responsabilidade dele, mas que ele não faz
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Url :https://revistaforum.com.br/rede/recorde-de-mortes-por-covid-19-e-a-
omissao-de-bolsonaro-por-alexandre-padilha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 23:00:03
Título: “Ilegal do início ao fim”, diz criminalista sobre prisão de jovem de 
Uberlândia por tuíte contra Bolsonaro
Descrição: Polícia invocou lei da ditadura para prender rapaz que fez postagem 
sobre viagem de Bolsonaro à cidade, \O arbítrio se instalou\, afirma o advogado 
Augusto de Arruda Botelho
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ilegal-do-inicio-ao-fim-diz-
criminalista-sobre-prisao-de-jovem-de-uberlandia-por-tuite-contra-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 22:41:21
Título: Ranking aponta queda de Bolsonaro e avanço de Lula em popularidade 
digital
Descrição: Atual presidente aparece com 60 pontos, 20 abaixo em relação ao que 
tinha em 2020, e o petista já surge com 55,9
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/ranking-aponta-queda-de-
bolsonaro-e-avanco-de-lula-em-popularidade-digital/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 22:34:57
Título: Diretor de teatro recebe ameaças de morte de bolsonaristas por peça 
sobre “matar o presidente”
Descrição: Espetáculo não faz menção a Bolsonaro e nem ao cargo de presidente da
República, mas mesmo assim vem motivando ataques e pedidos de censura por parte 
de apoiadores do titular do Planalto
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/diretor-de-teatro-recebe-ameacas-de-
morte-de-bolsonaristas-por-peca-sobre-matar-o-presidente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 21:35:34
Título: Gabriela Hardt dá prazo de dez dias para dono apresentar proposta de 
venda do sítio de Atibaia
Descrição: Os advogados do empresário Fernando Bittar já pediram por três vezes 
mais tempo para o término das negociações
Url :https://revistaforum.com.br/politica/gabriela-hardt-da-prazo-de-dez-dias-
para-dono-apresentar-proposta-de-venda-do-sitio-de-atibaia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 20:24:17
Título: Governo nega que privatizará Caixa, mas anuncia venda de subsidiária 
lucrativa do banco
Descrição: Oferta pública de ações da Caixa Seguridade é confirmada. Subsidiária
registrou lucro líquido de R$ 1,8 bilhão em 2020. Apesar do resultado, Executivo
insiste em vender parte rentável da instituição
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/governo-nega-que-privatizara-caixa-
mas-anuncia-venda-de-subsidiaria-lucrativa-do-banco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 20:18:09
Título: Deputado estadual do PSL-SP é condenado por dizer que PSOL tem ligações 
com “narcotráfico internacional”
Descrição: Frederico D´Ávila terá de pagar indenização, por danos morais, no 
valor de R$ 8 mil, além de retirar as publicações as quais atacou o partido com 
fake news
Url :https://revistaforum.com.br/politica/deputado-estadual-do-psl-sp-e-
condenado-por-dizer-que-psol-tem-ligacoes-com-narcotrafico-internacional/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 20:10:06
Título: “Não atirem suas pérolas aos porcos”, diz Mandetta sobre Bolsonaro
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Descrição: O ex-ministro da Saúde lamentou as últimas declarações do presidente 
contra o isolamento social
Url :https://revistaforum.com.br/politica/nao-atirem-suas-perolas-aos-porcos-
diz-mandetta-sobre-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 19:56:55
Título: Observatório aponta que violência contra a mulher aumentou durante a 
pandemia
Descrição: Foram cinco casos por dia nos estados monitorados pela Rede de 
Observatórios da Segurança
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/observatorio-aponta-que-violencia-
contra-a-mulher-aumentou-durante-a-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 19:37:25
Título: Caetano Veloso recebe primeira dose contra Covid-19: “Sempre acho que 
vacinar-se é o certo”
Descrição: Além dele, Paulinho da Viola e Benedita da Silva também foram 
imunizados: “Viva o nosso SUS”, disse a deputada
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/caetano-veloso-recebe-primeira-
dose-contra-covid-19-sempre-acho-que-vacinar-se-e-o-certo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 19:16:14
Título: Depois de sentar em pedidos de impeachment, Maia diz que “volta a 
sorrir” quando Bolsonaro sair
Descrição: O ex-presidente da Câmara respondeu ao mandatário, que questionou: \
vão ficar chorando até quando?”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/depois-de-sentar-em-pedidos-de-
impeachment-maia-diz-que-volta-a-sorrir-quando-bolsonaro-sair/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 17:42:05
Título: Fernanda Melchionna vai à Justiça para impedir posse de Bia Kicis caso 
seja eleita na CCJ
Descrição: “Bia Kicis é um perigo para o país: propagadora de mentiras, aliada 
do vírus, inimiga das liberdades democráticas e do povo”, afirma a deputada do 
PSOL
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fernanda-melchionna-vai-a-justica-
para-impedir-posse-de-bia-kicis-caso-seja-eleita-na-ccj/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 16:59:19
Título: Sindicato dos Professores no DF inicia nova campanha contra a Reforma 
Administrativa
Descrição: Com o lema “O servidor é legal. A reforma, não”, Sinpro-DF dá início 
a uma longa caminhada de conscientização da sociedade em relação aos impactos 
negativos que a mudança pode trazer para todos
Url :https://revistaforum.com.br/debates/sindicato-dos-professores-no-df-inicia-
nova-campanha-contra-a-reforma-administrativa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 15:44:22
Título: Operação suspeita com ações da Petrobras já era investigada pela Bolsa 
de Valores
Descrição: Lucro com o uso de informação privilegiada pode ter chegado a R$ 18 
milhões
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/operacao-suspeita-com-acoes-da-
petrobras-ja-era-investigada-pela-bolsa-de-valores/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 13:51:10
Título: Mulher é baleada e morta em operação da polícia em Vigário Geral, no Rio
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Descrição: Em vídeo filmado por moradores, policial grita com mulheres que 
protestavam contra a ação. \Socorre ela agora\, ironiza
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mulher-e-baleada-e-morta-em-operacao-da-
policia-na-favela-de-parada-de-lucas-no-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 13:33:49
Título: Pastor bolsonarista provoca aglomeração em culto com 11 mil pessoas na 
quadra da Grande Rio
Descrição: Sem máscara, pastor Leonardo Sale, que fez campanha para Bolsonaro em
2018, circulou entre os fiéis - muitos deles sem o artefato - durante culto que 
foi transmitido também pelas redes sociais
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/pastor-bolsonarista-provoca-
aglomeracao-em-culto-para-11-mil-pessoas-na-quadra-da-grande-rio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 13:08:24
Título: Dallagnol articulou operação autorizada por Bretas contra advogado de 
Lula
Descrição: nvestigação mirava supostos desvios no Sistema S. Denúncia foi 
repassada ao procurador por jornalista da Veja
Url :https://revistaforum.com.br/politica/dallagnol-articulou-operacao-
autorizada-por-bretas-contra-advogado-de-lula/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 10:57:11
Título: Flávio Bolsonaro ainda deve R$ 1,8 milhão pela mansão, revela ex-
proprietário
Descrição: As rendas do senador e de sua esposa somadas são menores que a mínima
exigida pelo BRB para contratação de financiamentos similares ao da mansão de 
2.500m²
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/flavio-bolsonaro-ainda-deve-r-18-
milhao-pela-mansao-revela-ex-proprietario/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-04 09:35:06
Título: Igreja Mundial quita dívida às pressas para evitar quebra de sigilo de 
pastor Valdemiro Santiago
Descrição: Instituição pagou R$ 53 mil para evitar investigação de patrimônio
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/igreja-mundial-quita-divida-as-pressas-
para-evitar-quebra-de-sigilo-de-pastor-valdemiro-santiago/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-04 22:15:17
Título: Covid-19 alimenta massacres em presídios na América Latina
Descrição: Com a pandemia, detentos ficam entre os riscos da contaminação e dos 
confrontos entre gangues violentas.The post Covid-19 alimenta massacres em 
presídios na América Latina appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/04/covid-19-alimenta-massacres-em-
presidios-na-america-latina/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-05 05:00:13
Título: Como o Brasil saiu da lista das 10 maiores economias do mundo?
Descrição: Impactada pelo novo coronavírus, a economia do Brasil registrou em 
2020 uma retração recorde de 4,1%, a pior desde 1990. O resultado, no entanto, é
melhor do que o projetado logo no início da pandemia, quando analistas chegaram 
a prever recessão de 10%. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/como-brasil-saiu-da-lista-das-10-maiores-
economias-do-mundo-1-24910707
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-05 06:00:33
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Título: Análise: Congresso é conivente com o estado à deriva em que o Brasil 
está
Descrição: Passou um ano desde que Jair Bolsonaro desembarcou em Mar-a-Lago e, 
depois de alguns shake hands com Donald Trump, retornou ao Brasil trazendo uma 
comitiva com 25 de seus 40 integrantes infectados com Covid. 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/analise-congresso-conivente-com-
estado-deriva-em-que-brasil-esta-24909943
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-05 05:30:35
Título: Mourão diz que governantes devem adotar lockdown se necessário
Descrição: Hamilton Mourão afirmou nesta quinta-feira à coluna que cada 
governante deve adotar as medidas necessárias para combater a Covid, inclusive 
com lockdown, se for preciso.Questionado sobre a decisão de 24 das 27 unidades 
da federação terem aumentado restrições de circulação em meio ao recorde de 
mortes, disse Mourão:\Cada gestor tem a avaliação da situação em sua região e 
deve tomar as medidas necessárias\.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/mourao-diz-que-governantes-devem-
adotar-lockdown-se-necessario-24910572

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-04 19:37:34
Título: Pobreza extrema na América Latina será a mais alta em 20 anos por causa 
do coronavírus
Descrição: Um em cada três latino-americanos vive em situação de pobreza e 80% 
são vulneráveis, segundo a CEPAL. A covid-19 agrava as históricas desigualdades 
estruturais da região
Url :https://brasil.elpais.com/economia/2021-03-04/pobreza-extrema-na-america-
latina-sera-a-mais-alta-em-20-anos-por-causa-do-coronavirus.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-05 00:15:46
Título: Serviço secreto alemão coloca partido de ultradireita AfD sob vigilância
por suspeita de extremismo
Descrição: Relatório de quase 1.000 páginas atribui violações da ordem 
democrática a vários representantes da sigla, principal opositora do Governo 
Merkel
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2021-03-05/servico-secreto-alemao-
coloca-partido-de-ultradireita-afd-sob-vigilancia-por-suspeita-de-
extremismo.html
 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-04 00:00:00
Título: Boulos denuncia Pazuello por gastar só 9% de verbas para vacina e R$ 90 
mi com cloroquina
Descrição: Guilherme Boulos (PSOL) pediu ao MPF (Ministério Público Federal) que
investigue possível ato de improbidade administrativa do ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello.Leia mais (03/04/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/03/boulos-denuncia-pazuello-por-gastar-so-9-de-verbas-
para-vacina-e-r-90-mi-com-cloroquina.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-04 00:00:00
Título: Bolsonaro perde terreno em sua base e vê impulso de Lula em popularidade
digital
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) perdeu desde o início deste
ano parte de sua base de apoio digital, diante do agravamento da crise da 
pandemia do coronavírus, e ainda viu a aproximação do ex-presidente Lula (PT) no
ranking de popularidade digital.Leia mais (03/04/2021 - 18h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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m.br/poder/2021/03/bolsonaro-perde-terreno-em-sua-base-e-ve-impulso-de-lula-em-
popularidade-digital.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-04 00:00:00
Título: Voto de Flávio Bolsonaro na PEC Emergencial irrita policiais, que 
criticam discurso eleitoreiro de presidente
Descrição: Um voto de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) nesta quarta (3) contra
uma emenda na PEC (Proposta de Emenda à Constituição) Emergencial irritou 
policiais.Leia mais (03/04/2021 - 13h37)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/03/policiais-rodoviarios-federais-se-irritam-com-pec-e-
dizem-que-bolsonaro-usa-seguranca-como-bandeira-eleitoreira.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-04 00:00:00
Título: Fundação oferece bolsas de até US$ 50 mil para projetos de investigação 
de crimes contra jornalistas
Descrição: A Justice for Journalists Foundation (JFJ), instituição sediada em 
Londres que advoga pela segurança de jornalistas internacionalmente, está com 
inscrições abertas de bolsas-auxílio para o desenvolvimento de reportagens-
denúncia sobre crimes cometidos contra jornalistas e a mídia. As bolsas cobrem 
todas as despesas relacionadas à investigação. O valor previsto deverá ser 
estipulado na inscrição do projeto, [...]Leia mais (03/04/2021 - 11h36)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://novoemfolha.blogf
olha.uol.com.br/?p=10714
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-04 00:00:00
Título: MP-RJ dissolve grupo de investigação que mira Flávio e Carlos Bolsonaro
Descrição: O procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, decidiu encerrar as 
atividades do grupo responsável pelas investigações sobre corrupção no Rio de 
Janeiro. Entre as apurações tocadas por ele estavam as que miram o senador 
Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-
RJ).Leia mais (03/04/2021 - 10h57)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/03/mp-rj-dissolve-grupo-de-investigacao-que-mira-flavio-e-
carlos-bolsonaro.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-04 00:00:00
Título: Vai ser a maior tragédia humanitária da história do Brasil, diz prefeito
de Araraquara
Descrição: A cidade de Araraquara (a 273 km de São Paulo) foi a primeira cidade 
da região Sudeste a sentir o impacto da variante brasileira do novo coronavírus.
Em lockdown desde a metade de fevereiro, o município de 238 mil habitantes viu a
ocupação de leitos alcançar 100% e o número de mortos disparar -nos dois 
primeiros meses do ano foram registradas mais mortes do que em todo o ano de 
2020.Para o atual prefeito do município paulista, Edinho Silva (PT), ex-ministro
no governo de Dilma Rousseff, o caos visto nos últimos dias em cidades de 
diversas regiões do país era possível de se prever e a situação ainda deve 
piorar com mais cidades com esgotamento na capacidade de atendimento aos 
doentes.\Estamos vivendo algo que vai ser a maior tragédia humanitária da 
história do Brasil. O que vimos em Manaus vamos ver no Brasil inteiro. Hoje já 
temos registros de pacientes morrendo sem atendimento no Rio Grande do Sul, aqui
em São Paulo. Vai ser a realidade do país, infelizmente\, diz ele.Leia mais 
(03/04/2021 - 09h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/03/vai-ser-a-maior-tragedia-humanitaria-da-historia-do-
brasil-diz-prefeito-de-araraquara.shtml
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Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-03-04 00:00:00
Título: BRF faz acordo com startup de Israel para produzir carne a partir de 
células animais
Descrição: A BRF assinou um memorando de entendimento com a startup israelense 
Aleph Farms, que desenvolve proteínas em laboratório a partir de células 
animais.Leia mais (03/04/2021 - 11h47)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://aovivo.folha.uol.co
m.br/mercado/2021/03/01/5961-acompanhe-ao-vivo-o-mercado-financeiro-bolsas-pelo-
mundo-dolar-indicadores-e-empresas.shtml#post407114
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-03-04 21:52:00
Título: Juristas que analisam legislação sobre racismo têm encontro com 
parlamentares negros
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/732919-juristas-que-analisam-legislacao-
sobre-racismo-tem-encontro-com-parlamentares-negros/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-05 06:26:39
Título: EUA estimulam 'atividade terrorista' na Síria, declaram Moscou e Damasco
Descrição: EUA e aliados da coalizão internacional estimulam o aumento da 
atividade terrorista na Síria, declararam Mikhail Mizintsev, chefe do Centro 
Nacional de Gestão da Defesa da Rússia, e Hussein Makhlouf, ministro da 
Administração Local e do Meio Ambiente da Síria.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021030517070490-eua-
estimulam-atividade-terrorista-na-siria-declaram-moscou-e-damasco/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-05 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 5 de março
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as principais notícias desta 
sexta-feira (5), marcada por \mimimi\ e recorde de mortes por COVID-19 no 
Brasil, pela divulgação da meta de crescimento econômico da China e avanço dos 
testes clínicos das vacinas russa Sputnik Light e cubana Soberana 2.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021030517070149-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-5-de-marco/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-05 04:52:16
Título: Biden planejou ataque a 2º alvo na Síria em 26 de fevereiro, mas o 
cancelou, diz mídia
Descrição: Segundo o jornal The Wall Street Journal, a presença de uma mulher e 
crianças no local de um segundo ataque planejado levou a administração norte-
americana a se limitar a um ataque aéreo.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021030517069432-biden-planejou-ataque-
a-2-alvo-na-siria-em-26-de-fevereiro-mas-o-cancelou-diz-midia/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-05 04:51:35
Título: Administração Biden deve seguir vendendo sistemas de armas a Taiwan, diz
almirante
Descrição: Almirante Philip Davidson, chefe do Comando Indo-Pacífico dos EUA, 
afirmou que a administração Biden deve avançar com vendas de armas 
significativas a Taiwan para permitir que a ilha se defenda de qualquer ameaça 
militar da China.
Url :https://br.sputniknews.com/defesa/2021030517069629-administracao-biden-
deve-seguir-vendendo-sistemas-de-armas-a-taiwan-diz-almirante/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-04 11:53:01
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Título: Brasil vive 'momento de desvalorização da vida', diz Barroso sobre 
situação com COVID-19
Descrição: O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, 
disse nesta quinta-feira (4) que muitas das mortes causadas pela pandemia da 
COVID-19 no Brasil eram evitáveis.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2021030417066226-brasil-vive-momento-de-
desvalorizacao-da-vida-diz-barroso-sobre-situacao-covid-19/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-04 09:00:00
Título: 'Lutaremos até o último suspiro': por que os protestos de fazendeiros na
Índia são tão resilientes?
Descrição: Fazendeiros indianos estão há mais de seis meses acampados para 
protestar contra novas leis agrícolas do governo. A Sputnik explica o que está 
acontecendo e por que o movimento é tão resiliente.
Url :https://br.sputniknews.com/sputnik_explica/2021030417064940-lutaremos-ate-
o-ultimo-suspiro-por-que-os-protestos-de-fazendeiros-na-india-sao-tao-
resilientes/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-03-04 14:59:56
Título: Banido no Facebook e Twitter, deputado Daniel Silveira mantém canal 
ativo no Telegram
Descrição: Deputado preso por ameaçar STF usa rede para disseminar mensagens 
diárias em seu apoio e elogios ao governo federal, vídeo com ameaças continua 
rodando no Telegram
Url :https://apublica.org/2021/03/banido-no-facebook-e-twitter-deputado-daniel-
silveira-mantem-canal-ativo-no-telegram/
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