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Fonte: Carta Capital
Data: 2021-03-05
Título: OMS alerta o Brasil sobre avanço da pandemia: ‘Precisa levar a sério’
Descrição: A instituição frisou que o volume de mortes por semana passou de 2 
mil em novembro de 2020 para cerca de 8 mil atualmente
Url : https://www.cartacapital.com.br/saude/oms-alerta-o-brasil-sobre-avanco-da-
pandemia-precisa-levar-a-serio/

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-03-05 15:42:57
Título: Covid: Bolsonaro diz aos brasileiros para pararem de 'choramingar' já 
que as mortes chegam a 260.000
Descrição: Presidente de extrema direita: 'Por quanto tempo você vai continuar 
chorando?' Críticos condenam Bolsonaro como 'sociopata incurável' O presidente 
brasileiro, Jair Bolsonaro, desencadeou uma onda de repulsa ao dizer aos 
cidadãos para pararem de “reclamar” de um surto de coronavírus que matou mais de
260.000 pessoas. O populista de extrema direita fez a declaração inflamada na 
quinta-feira, quando a já terrível situação de Covid no Brasil se deteriorou e 
seu número médio diário de mortes subiu acima da dos Estados Unidos. Continue 
lendo...
Url :https://www.theguardian.com/world/2021/mar/05/bolsonaro-brazil-covid-
coronavirus-death-toll

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-05 11:10:56
Título: Em live, Bolsonaro ri ao comentar sobre aumento de suicídios na pandemia
Descrição: \Pode sorrir, Tarcísio, pode sorrir\, disse ao ministro de 
Infraestrutura antes de exibir notícia sobre aumento de mortes entre jovens
Url :https://revistaforum.com.br/politica/em-live-bolsonaro-ri-ao-comentar-
sobre-aumento-de-suicidios-na-pandemia/

Fonte: Diario do Centro do Mundo
Data: 2021-03-05
Título: Deputada americana pergunta a Ernesto Araujo se morte de Marielle está 
sendo investigada
Descrição: A deputada norte-americana Susan Wild (Partido Democrata) foi ao 
Twitter questionar o Chanceler Ernesto Araújo, sobre as investigações do 
assassinato da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL). Wild é membro do Comitê de 
Assuntos Internacionais da Câmara norte-americana.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/deputada-americana-
pergunta-a-ernesto-araujo-se-morte-de-marielle-esta-sendo-investigada/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-05 15:23:10
Título: Brasil é 'racista' e parece executar 'indesejados' com conivência da 
Justiça, diz Comissão Interamericana da OEA
Descrição: Exclusivo: Em duro relatório enviado ao governo brasileiro, Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos diz que acesso a armas vai ampliar violência 
e diagnostica racismo institucional no Brasil
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56291279

Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-03-05 03:00:00
Título: O apartheid social da lógica do condomínio põe em risco a República. 
Entrevista especial com Roberto Andrés
Descrição: Que o Brasil é um país desigual em que algumas pessoas parecem valer 
mais do [...]
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Url :http://www.ihu.unisinos.br/607246-o-apartheid-social-da-logica-condominial-
que-poe-em-risco-a-republica-entrevista-especial-com-roberto-andres

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-05 15:39:42
Título: No Paraná, camponesas do MST preparam doações de alimentos para marcar 
Dia da Mulher
Descrição: Ações vão ocorrer entre os dias 8 e 14 de março, em pelo menos 11 
cidades do estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/05/no-parana-camponesas-do-mst-
preparam-doacoes-de-alimentos-para-marcar-dia-da-mulher

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Governo suspende Lei Rouanet em estados que adotaram isolamento
Descrição: Medida é encarada como retaliação a governos regionais que tentam 
frear a pandemia. Classe artística diz que ações culturais já não estavam 
ocorrendo e que suspensão só vai servir para prejudicar projetos futuros.
Url :https://www.dw.com/pt-br/governo-suspende-lei-rouanet-em-estados-que-
adotaram-isolamento/a-56789880?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-05 22:50:18
Título: Representante da China diz, em reunião com centrais sindicais, que país 
pode vir a doar vacinas ao Brasil
Descrição: Qu Yuhuy prometeu levar a ideia de doação de vacinas, uma demanda do 
Fórum das Centrais Sindicais brasileiras, às autoridades de seu país, \Juntando 
os nossos esforços, pouco a pouco vamos chegar aonde queremos\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/representante-da-china-diz-em-reuniao-
com-centrais-sindicais-que-pais-pode-vir-a-doar-vacinas-ao-brasil/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-06 01:43:43
Título: Má gestão na pandemia: Paraguaios tomam as ruas de Assunção em ato 
gigante contra o presidente
Descrição: População do Paraguai pede a saída do presidente Mario Abdo Benítez, 
aliado de Bolsonaro que, assim como o presidente brasileiro, vem sendo apontado 
como o responsável pela grave situação da pandemia no país
Url :https://revistaforum.com.br/global/ma-gestao-na-pandemia-paraguaios-tomam-
as-ruas-de-assuncao-em-ato-gigante-contra-o-presidente/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-05 12:53:10
Título: Papa pede aos iraquianos que acabem com a violência e deem uma chance à 
paz (VÍDEOS)
Descrição: Na primeira viagem de um pontífice ao Iraque, o Papa Francisco fez um
apelo vigoroso pelo fim da violência, do fratricídio e dos conflitos religiosos 
que atormentam o país há décadas.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021030517073728-papa-pede-
aos-iraquianos-que-acabem-com-a-violencia-e-deem-uma-chance-a-paz-videos/

Fonte: World news | The Guardian
Data: 2021-03-06 07:00:27
Título: Envolvimento do MI5 no projeto do drone revelado em erro na papelada
Descrição: Exclusivo: Documento produzido por agência universitária citada como 
financiadora secreta de pesquisa Para uma agência dedicada ao sigilo e à 
vigilância, é um deslize embaraçoso. Uma divulgação inadvertida em um documento 
da universidade revelou que o MI5 está parcialmente por trás do que deveria ser 
um bug oculto e projeto de pesquisa de drones. Estensivelmente, a pesquisa do 
Imperial College era para criar um sistema quadricóptero para carregar sensores 
agrícolas remotos - mas a participação do MI5 surgiu porque alguém envolvido 
declarou que era o segundo financiador secreto do programa. Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/uk-news/2021/mar/06/mi5-involvement-in-drone-
project-revealed-in-paperwork-slip-up
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Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-05 23:30:54
Título: Para deter o ‘mito’, só o Curupira e legiões de boitatás
Descrição: Corpo fechado pelo Congresso, à prova de CPI ou impeachment, o Unhudo
tem o coronavírus como aliado para deter protestos de rua
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-03-05/para-deter-o-mito-so-o-
curupira-e-legioes-de-boitatas.html

Fonte: MST
Data: 2021-03-05
Título: Parabéns Patativa! 7 poemas de Assaré neste especial de aniversário
Descrição: Antônio Gonçalves da Silva, mais conhecido como Patativa do Assaré, 
estaria completando hoje 112 ano. Poeta popular, compositor, cantor e 
improvisador brasileiros, entrou para a história como um dos maiores nomes da 
poesia nordestina no Brasil e todas as homenagens do mundo não seriam 
suficientes para demonstrar a importância de sua arte.
Url : https://mst.org.br/2021/03/05/parabens-patativa-7-poemas-de-assare-neste-
especial-de-aniversario/

Fonte: CUT
Data: 2021-03-05
Título: Bolsonaro quer meter a mão no seguro-desemprego, um direito do 
trabalhador
Descrição: Governo quer que trabalhador tire do seu seguro-desemprego 
complementação de renda do novo programa de suspensão de contratos de trabalho e
redução de jornadas e salários
Url : https://www.cut.org.br/noticias/bolsonaro-quer-meter-a-mao-no-seguro-
desemprego-do-trabalhador-625f

Fonte: Montedo
Data: 2021-03-05
Título: General Villas Bôas elogia em livro senador flagrado com dinheiro na 
cueca
Descrição: Para o ex-comandante do Exército, o “perfil de atuação” de Chico 
Rodrigues é “marcado pela defesa de interesse do Brasil e de Roraima”.
Rodrigues era vice-líder do governo Bolsonaro quando foi alvo de uma operação da
Polícia Federal, em outubro. Ao longo da busca, autorizada pelo STF (Supremo 
Tribunal Federal), o senador foi flagrado com R$ 30 mil em dinheiro vivo na 
cueca, algumas notas estavam até entre suas nádegas.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/03/05/general-villas-boas-elogia-em-livro-
senador-flagrado-com-dinheiro-na-cueca/

Fonte: DefesaNet RSS
Título: TFBR - Sistema Eleitoral: a Agenda Secreta – Ataque a Democracia?
Descrição: TSE prepara reação às tentativas de desacreditar as urnas eletrônicas
Url :https://www.defesanet.com.br/tfbr/noticia/39903/TFBR---Sistema-Eleitoral--
a-Agenda-Secreta/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-05 20:24:00
Título: \É um tribunal do crime\, diz vítima da Samarco após pedido de extinção 
da Renova
Descrição: Ministério Público de Minas Gerais ajuizou ação pedindo fim da 
entidade após superávit e falta de reparação às famílias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/05/e-um-tribunal-do-crime-diz-
vitima-da-samarco-apos-pedido-de-extincao-da-renova
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-05 12:47:17
Título: 8 de março: mulheres unificadas na luta pela vida: vacina e auxílio para
todos
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Descrição: Não podemos esquecer que a primeira morte por coronavírus foi de uma 
mulher negra, trabalhadora doméstica
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/05/8-de-marco-mulheres-unificadas-
na-luta-pela-vida-vacina-e-auxilio-para-todos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-05 12:04:55
Título: Shows nesta sexta celebram Jovelina Pérola Negra, Clementina de Jesus e 
Ivone Lara
Descrição: Temporada de apresentações do grupo Mandalá, em parceria com a 
Oficina de Alegria, segue até domingo (7)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/05/shows-nesta-sexta-celebram-
jovelina-perola-negra-clementina-de-jesus-e-ivone-lara
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-05 09:11:08
Título: 5G: Anatel ignora indústria nacional e país caminha para \irrelevância\ 
em tecnologia
Descrição: O texto do edital ainda passará por avaliação do Tribunal de Contas 
da União (TCU) e só deve ser lançado no meio do ano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/05/5g-brasil-seguira-dependente-em-
tecnologia-de-ponta
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-05 07:00:06
Título: 8M: com atos virtuais, mulheres cobram vacina, auxílio e impeachment de 
Bolsonaro
Descrição: Atividades acontecem por todo o país para marcar o Dia Internacional 
de Luta das Mulheres
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/05/8m-com-atos-virtuais-mulheres-
cobram-vacina-auxilio-e-impeachment-de-bolsonaro

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-05 17:50:14
Título: Preocupado com pandemia, Guardiola não irá liberar jogadores para 
seleção brasileira
Descrição: Treinador espanhol não quer que atletas representem o país durante as
eliminatórias da Copa por risco de contaminação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/05/preocupado-com-pandemia-
guardiola-nao-ira-liberar-jogadores-para-selecao-brasileira
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-05 16:41:56
Título: Motoristas são multados por buzinar e usar pisca-alerta em carreatas 
contra Bolsonaro
Descrição: Manifestações ocorrem desde janeiro, em 2020, \buzinaço\ pró-governo 
em frente a hospitais não gerou punição
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/05/motoristas-sao-multados-por-
buzinar-e-usar-pisca-alerta-em-carreatas-contra-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-05 15:16:28
Título: Zimbábue: Opositores exilados na África do Sul pressionam pela renúncia 
de Mnangagwa
Descrição: Presidente é acusado de aprofundar repressão durante a pandemia, 
movimento planeja marcha de 490 km até a fronteira
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/05/zimbabue-opositores-exilados-na-
africa-do-sul-pressionam-pela-renuncia-de-mnangagwa
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-05 21:23:14
Título: FHC diz que se arrependeu por não ter votado em Haddad na eleição de 
2018
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Descrição: Enfim, a autocrítica do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso o 
FHC. À Folha, o tucano disse nesta sexta (5/3) que sente certo mal-estar por não
ter 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/fhc-diz-que-se-arrependeu-por-nao-
ter-votado-em-haddad-na-eleicao-de-2018/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-05 16:39:43
Título: Greve dos caminhoneiros começa pelo Paraná, governo Bolsonaro fica 
apreensivo com protestos
Descrição: Contra preços dos combustíveis, caminhoneiros bloquearam rodovias 
paranaenses GSI monitora manifestações com apreensão Caminhoneiros bloquearam 
estradas no entorno de Curitiba nesta sexta-feira (5) em protesto 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/greve-dos-caminhoneiros-comeca-
pelo-parana-governo-bolsonaro-fica-apreensivo-com-protestos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-05 15:41:36
Título: Fachin aceita desistência de Lula em HCs sobre suspeição de 
desembargadores do TRF-4
Descrição: ConJur  O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, 
aceitou duas solicitações de desistência formuladas pela defesa do ex-presidente
Lula no caso do 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/fachin-aceita-desistencia-de-lula-
em-hcs-sobre-suspeicao-de-desembargadores-do-trf-4/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-05 14:26:36
Título: Bolsonaro confirma viagem à Argentina e reunião a sós com Fernández, mas
a tensão entre os dois pode aumentar
Descrição: O Presidente brasileiro anunciou apoio ao governo argentino nas 
negociações com o FMI porque o êxito econômico da Argentina é do interesse do 
Brasil. A 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/bolsonaro-confirma-viagem-a-
argentina-e-reuniao-a-sos-com-fernandez-mas-a-tensao-entre-os-dois-pode-
aumentar/
 
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: Revista Fórum
Data: 2021-03-06 00:46:23
Título: Vídeo: Carlos Lupi chama Bolsonaro de “louco” e anuncia que PDT vai 
pedir interdição do presidente
Descrição: “O documento mostra a incapacidade de Bolsonaro para seguir como 
presidente. O objetivo da ação judicial é o de impedir as ações negacionistas, 
que multiplicam as mortes por Covid-19”, diz o presidente do partido
Url :https://revistaforum.com.br/politica/video-carlos-lupi-chama-bolsonaro-de-
louco-e-anuncia-que-pdt-vai-pedir-interdicao-do-presidente/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-06 00:02:30
Título: Major Olímpio participou de ato contra o lockdown dias antes de ser 
internado com Covid
Descrição: Senador, que chegou a pedir impeachment de Doria por conta das 
medidas de restrição contra o contágio da Covid, agora apresenta quadro grave da
doença internado em uma UTI
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Url :https://revistaforum.com.br/brasil/major-olimpio-participou-de-ato-contra-
o-lockdown-dias-antes-de-ser-internado-com-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-05 23:58:10
Título: Pastor da Universal se reúne com prefeito Edinho de Araraquara e aceita 
lockdown
Descrição: O chefe do Executivo disse que o pastor Elielson Santos, da IURD, 
“defende a análise dos dados de contaminação para a retomada das atividades na 
igreja”
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/pastor-da-universal-se-reune-com-
prefeito-edinho-de-araraquara-e-aceita-lockdown/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-05 23:25:22
Título: Justiça anula decreto e amplia horário de bares no Rio, mesmo com avanço
da pandemia
Descrição: A prefeitura afirmou que vai recorrer da decisão “por entender ser 
insuficiente o fechamento a partir das 20 horas”
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/justica-anula-decreto-e-amplia-
horario-de-bares-no-rio-mesmo-com-avanco-da-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-05 23:22:30
Título: Em meio à pandemia, Boulos entrega chaves de moradias conquistadas pelo 
MTST: “Sem a caneta na mão”
Descrição: O Condomínio Dandara, na Zona Leste de São Paulo, é fruto de uma luta
de anos do movimento social, que transformou uma antiga ocupação em 216 
apartamentos de qualidade
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/em-meio-a-pandemia-boulos-entrega-
chaves-de-moradias-conquistadas-pelo-mtst-sem-a-caneta-na-mao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-05 22:13:23
Título: Ana Cañas faz live-show em homenagem a bancárias da Caixa e mulheres 
brasileiras
Descrição: Encontro virtual é promovido pela Federação Nacional das Associações 
do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) e entidades representativas de 
banco nos estados (Apcefs). Celebração será às 20h, segunda-feira (8)
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ana-canas-faz-live-show-em-homenagem-
a-bancarias-da-caixa-e-mulheres-brasileiras/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-05 21:01:51
Título: Atrizes e diretoras latino-americanas lançam campanha contra a violência
psicológica no audiovisual
Descrição: Entrevista com a documentarista Luciana Sérvulo e a atriz Ângela 
Vieira sobre o abuso emocional contra mulheres no cinema, teatro e TV. Com 
Cynara Menezes
Url :https://revistaforum.com.br/videos/atrizes-e-diretoras-latino-americanas-
lancam-campanha-contra-a-violencia-psicologica-no-audiovisual/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-05 20:55:36
Título: Funcionários da EBC relatam censura na cobertura da pandemia e Sâmia 
convoca ministro para se explicar
Descrição: Números dados de forma fria e sem destaque, proteção para não 
noticiar os erros de Bolsonaro no enfrentamento à pandemia e até mesmo censura 
de pesquisas estariam permeando a cobertura da empresa pública em detrimento da 
independência dos jornalistas
Url :https://revistaforum.com.br/midia/funcionarios-da-ebc-relatam-censura-na-
cobertura-da-pandemia-e-samia-convoca-ministro-para-se-explicar/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-03-05 20:38:57
Título: Petroleiros iniciam greve em quatro estados e sindicalistas esperam 
novas adesões na próxima semana
Descrição: Na Bahia, movimento paredista, suspenso em 18 de fevereiro, foi 
retomado nesta sexta (5), quando trabalhadores de Amazonas, São Paulo e Espírito
Santo aderiram à paralisação
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/petroleiros-iniciam-greve-em-quatro-
estados-e-sindicalistas-esperam-novas-adesoes-na-proxima-semana/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-05 20:09:23
Título: Marchas da Maconha apresentam Encontro de Mulheres Antiproibicionistas 
para celebrar 8 de março
Descrição: “O feminismo e o antiproibicionismo caminham juntos, principalmente 
em relação à questão do direito ao corpo”, diz Marcela Mattos, da Marcha da 
Maconha Baixada Santista, um dos coletivos que organizam o ato nacional
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/marchas-da-maconha-apresentam-encontro-
de-mulheres-antiproibicionistas-para-celebrar-8-de-marco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-05 20:02:14
Título: O aborto na Argentina, com Martha Rosenberg, Nalu Faria, Vilma Reis e 
Amelinha Teles
Descrição: O programa Pauta Brasil aborda o tema do aborto na Argentina, 
considerada uma das principais vitórias dos movimentos de mulheres no país 
vizinho e serve de inspiração para seguir a luta por aqui.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/o-aborto-na-argentina-com-martha-
rosenberg-nalu-faria-vilma-reis-e-amelinha-teles/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-05 16:43:57
Título: Marco Aurélio Carvalho aposta em Lula elegível e candidato em 2022
Descrição: O advogado também afirmou que o STF tem a oportunidade única de 
resgatar um pouco de sua credibilidade ao devolver os direitos políticos do ex-
presidente e proteger o “princípio fundante” da imparcialidade
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/marco-aurelio-carvalho-aposta-em-lula-
elegivel-e-candidato-em-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-05 16:33:11
Título: 8 de Março: Mulheres unificadas pela vida, vacina para todos e auxílio 
emergencial – Por Anne Moura
Descrição: Não podemos esquecer que a primeira morte por Covid-19 foi de uma 
mulher negra, trabalhadora doméstica. O episódio é simbólico sobre quem 
realmente está pagando a conta das crises pelas quais o país passa
Url :https://revistaforum.com.br/debates/8-de-marco-mulheres-unificadas-pela-
vida-vacina-para-todos-e-auxilio-emergencial-por-anne-moura/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-05 16:24:06
Título: “Pergunte à sua mãe qual foi a vacina que ela recebeu”, diz Doria a 
Bolsonaro em coletiva
Descrição: Governador de SP disse ainda que presidente \tem alergia ao mundo 
real\. Ele também anunciou que Butantan enviará à Anvisa pedido para testar soro
anti-Covid
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/pergunte-a-sua-mae-qual-foi-a-
vacina-que-ela-recebeu-diz-doria-a-bolsonaro-em-coletiva/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-05 14:10:17
Título: Cientistas britânicos sugerem lockdown no Brasil durante vacinação para 
evitar “fábrica” de variantes
Descrição: Contato entre vacinados e variantes propicia o aparecimento de 
mutações \superpotentes\
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Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/cientistas-britanicos-sugerem-
lockdown-no-brasil-durante-vacinacao-para-evitar-fabrica-de-variantes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-05 14:03:28
Título: STF manda Câmara votar ação que pode afastar Bolsonaro, impeachment pode
ganhar força
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia comenta a decisão do ministro Marco 
Aurelio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), que atendeu a uma queixa-crime
movida pelo governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), contra o presidente 
Jair Bolsonaro.
Url :https://revistaforum.com.br/videos/stf-manda-camara-votar-acao-que-pode-
afastar-bolsonaro-impeachment-pode-ganhar-forca/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-05 11:06:29
Título: Riqueza: Flávio Bolsonaro foi às compras em shopping de luxo de Brasília
para mobiliar mansão
Descrição: Durante a negociação de compra da casa de 2,5 mil², o senador pediu 
discrição e queria fazer a aquisição com a mobília existente, mas, à época os 
rendimentos do casal não permitiram
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/riqueza-flavio-bolsonaro-foi-as-
compras-em-shopping-de-luxo-de-brasilia-para-mobiliar-mansao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-05 10:54:03
Título: Diesel subiu R$ 0,10 nos postos após Bolsonaro zerar impostos federais
Descrição: A previsão do governo era que o diesel passase a custar cerca de R$ 
4, mas na média o combustível foi vendido a R$ 4,45 nos postos do Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/diesel-subiu-r-010-nos-
postos-apos-bolsonaro-zerar-impostos-federais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-05 10:18:09
Título: Conselho Federal de Medicina divulga nota em defesa de máscara, vacina e
isolamento social
Descrição: Órgão virou alvo de críticas por se omitir em relação ao \tratamento 
precoce\ contra Covid-19. Novo texto, no entanto, associa lockdown a desemprego
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/conselho-federal-de-medicina-
divulga-nota-em-defesa-de-mascara-vacina-e-isolamento-social/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-05 14:14:34
Título: Manaus deve passar todo 2021 no pico da 2ª onda, alertam pesquisadores 
que previram colapso
Descrição: Mais contagiosa, a nova onda provocada pela variante P1 deve levar a 
platô de 50 mil infecções por dia.The post Manaus deve passar todo 2021 no pico 
da 2ª onda, alertam pesquisadores que previram colapso appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/05/manaus-todo-2021-pico-segunda-onda/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-06 06:00:51
Título: Senador do PP e assessora de Guedes pediram no Cade por arquivamento de 
investigação
Descrição: O senador Ciro Nogueira foi um dos nomes do centrão que fizeram 
pressão para o Cade arquivar uma investigação contra a Refinaria de Manguinhos 
(Refit) e as distribuidoras 76 Oil, Rodopetro e Minuano.Elas foram investigadas 
por suposta sonegação de impostos, mas, por 4 a 3, os conselheiros do Cade 
decidiram manter o caso arquivado.
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/senador-do-pp-assessora-de-guedes-
pediram-no-cade-por-arquivamento-de-investigacao-24910070
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
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Data: 2021-03-05 23:52:38
Título: 'Tragédia anunciada': os fatores que levaram a região Sul ao colapso com
mortes por covid
Descrição: Os três Estados, mas principalmente Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina, vivem um aumento exponencial dos casos e óbitos. Relaxamento de 
restrições, menos isolamento da população e nova variante contribuíram para 
cenário caótico.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56302373
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-05 20:50:46
Título: Covid-19: ‘Dói demais ver as crianças morrendo sem poder ver os pais’, 
diz pediatra de UTI
Descrição: Por causa do risco de infecção e da falta de roupas de proteção, 
visitas de familiares estão proibidas em grande parte destas unidades no país.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56300040
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-05 20:29:37
Título: Cresceu muito o número de jovens em estado grave, e temos de escolher 
quem vai pra UTI, diz diretor da Santa Casa de Porto Alegre
Descrição: Gestor de um dos mais importantes hospitais do Rio Grande do Sul, o 
cirurgião Antonio Nocchi Kalil faz uma análise do colapso no Estado gaúcho e 
defende medidas mais restritivas para conter a disseminação do coronavírus.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56301643
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-05 15:23:10
Título: Brasil é 'racista' e parece executar 'indesejados' com conivência da 
Justiça, diz Comissão Interamericana da OEA
Descrição: Exclusivo: Em duro relatório enviado ao governo brasileiro, Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos diz que acesso a armas vai ampliar violência 
e diagnostica racismo institucional no Brasil
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56291279
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-06 01:37:12
Título: Na corrida contra o colapso da covid-19, abrir leitos é a única e 
precária arma dos Estados
Descrição: Levantamento feito pelo EL PAÍS com as secretarias estaduais da Saúde
indica que não há plano B para evitar sobrecarga no sistema. Já faltam equipes 
médicas em alguns locais.  “As ampliações são finitas”, diz Paraná. “Vai ter 
paciente no corredor ”, diz secretário de São Paulo
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-05/na-corrida-contra-o-colapso-
abrir-leitos-e-a-unica-e-precaria-arma-dos-estados.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-05 12:31:34
Título: “Presidente, não vamos engolir o choro. Vamos chorar para que nossos 
mortos sejam lembrados como suas vítimas”
Descrição: Choramos para construir um futuro. E, evidentemente, são essas 
lágrimas que o senhor mais teme
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-03-05/presidente-nao-vamos-engolir-
o-choro-vamos-chorar-para-que-nossos-mortos-sejam-lembrados-como-vitimas-da-sua-
politica.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-05 00:00:00
Título: Prisão de jovem após postar sobre Bolsonaro é precedente perigoso 
apoiado em lei retrógrada, dizem advogados
Descrição: A prisão de um rapaz em Uberlândia (MG) na quinta-feira (4) após um 
comentário em rede social sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro à cidade é
incorreta e abre precedentes perigosos, segundo cinco professores de direito 
ouvidos pela Folha.Leia mais (03/05/2021 - 23h15)

https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-03-05/presidente-nao-vamos-engolir-o-choro-vamos-chorar-para-que-nossos-mortos-sejam-lembrados-como-vitimas-da-sua-politica.html
https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-03-05/presidente-nao-vamos-engolir-o-choro-vamos-chorar-para-que-nossos-mortos-sejam-lembrados-como-vitimas-da-sua-politica.html
https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-03-05/presidente-nao-vamos-engolir-o-choro-vamos-chorar-para-que-nossos-mortos-sejam-lembrados-como-vitimas-da-sua-politica.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-05/na-corrida-contra-o-colapso-abrir-leitos-e-a-unica-e-precaria-arma-dos-estados.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-05/na-corrida-contra-o-colapso-abrir-leitos-e-a-unica-e-precaria-arma-dos-estados.html
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56291279
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56301643
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56300040
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-56302373


Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/03/prisao-de-jovem-apos-postar-sobre-bolsonaro-e-precedente-
perigoso-apoiado-em-lei-retrograda-dizem-advogados.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-05 00:00:00
Título: Entenda como interferências de Bolsonaro enfraquecem o combate à 
corrupção no país
Descrição: Para chegar ao Palácio do Planalto, o deputado federal Jair Bolsonaro
se vendeu como novo e usou como bandeira o discurso anticorrupção. No cargo, 
porém, o presidente age no sentido contrário para defender familiares e aliados,
tentando interferir na autonomia de instituições e fazendo uma aliança com um 
grupo de políticos que antes condenava.Leia mais (03/05/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/03/entenda-como-interferencias-de-bolsonaro-enfraquecem-o-
combate-a-corrupcao-no-pais.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-05 00:00:00
Título: Mulheres e negros na OAB não podem servir só para cumprir cota, diz 
advogada de clientes célebres
Descrição: No ano passado, a criminalista Dora Cavalcanti advogou pela 
implementação de igualdade de gênero e equidade racial na estrutura da OAB 
(Ordem dos Advogados do Brasil). Após vitória suada no conselho federal -\teve 
que ser goela abaixo\, diz-, o movimento de mulheres organiza chapas em todo o 
país.Leia mais (03/05/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/03/mulheres-e-negros-na-oab-nao-podem-servir-so-para-cumprir-
cota-diz-advogada-de-clientes-celebres.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-05 00:00:00
Título: Biopolítica da pandemia
Descrição: A eclosão da Covid-19 em Wuhan, em dezembro de 2019, foi muito mais 
ampla do que se imaginava. Naquele mês, circulavam ao menos 13 variantes da cepa
A do novo coronavírus na cidade chinesa, uma indicação de que a doença já se 
difundia, silenciosamente, havia tempo. A descoberta da missão da OMS na China 
lança luz sobre a transformação de uma epidemia localizada na mais dramática 
pandemia desde a gripe espanhola.Leia mais (03/05/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-05 00:00:00
Título: Deputada aciona TCU para investigar mudança de acervo da Palmares para 
depósito da EBC
Descrição: A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) acionou o Tribunal de Contas 
da União para investigar a transferência do acervo da Fundação Palmares para um 
prédio cedido pela EBC, em Brasília.Leia mais (03/05/2021 - 12h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/03/deputada-aciona-tcu-para-investigar-mudanca-de-
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-06 04:40:27
Título: Esforços de Soleimani permitiram que Papa visitasse Iraque com 
segurança, diz funcionário do Irã

https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/03/deputada-aciona-tcu-para-investigar-mudanca-de-acervo-da-palmares-para-deposito-da-ebc.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/03/deputada-aciona-tcu-para-investigar-mudanca-de-acervo-da-palmares-para-deposito-da-ebc.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2021/03/deputada-aciona-tcu-para-investigar-mudanca-de-acervo-da-palmares-para-deposito-da-ebc.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/demetriomagnoli/2021/03/biopolitica-da-pandemia.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/colunas/demetriomagnoli/2021/03/biopolitica-da-pandemia.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/03/mulheres-e-negros-na-oab-nao-podem-servir-so-para-cumprir-cota-diz-advogada-de-clientes-celebres.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/03/mulheres-e-negros-na-oab-nao-podem-servir-so-para-cumprir-cota-diz-advogada-de-clientes-celebres.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/03/mulheres-e-negros-na-oab-nao-podem-servir-so-para-cumprir-cota-diz-advogada-de-clientes-celebres.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/03/entenda-como-interferencias-de-bolsonaro-enfraquecem-o-combate-a-corrupcao-no-pais.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/03/entenda-como-interferencias-de-bolsonaro-enfraquecem-o-combate-a-corrupcao-no-pais.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/03/entenda-como-interferencias-de-bolsonaro-enfraquecem-o-combate-a-corrupcao-no-pais.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/03/prisao-de-jovem-apos-postar-sobre-bolsonaro-e-precedente-perigoso-apoiado-em-lei-retrograda-dizem-advogados.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/03/prisao-de-jovem-apos-postar-sobre-bolsonaro-e-precedente-perigoso-apoiado-em-lei-retrograda-dizem-advogados.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/03/prisao-de-jovem-apos-postar-sobre-bolsonaro-e-precedente-perigoso-apoiado-em-lei-retrograda-dizem-advogados.shtml


Descrição: O general iraniano Qassem Soleimani, que serviu como comandante da 
força de elite Quds do Irã, foi assassinado em janeiro de 2020 por ordem do ex-
presidente norte-americano Donald Trump.
Url :https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021030617076061-esforcos-
de-soleimani-permitiram-que-papa-visitasse-iraque-com-seguranca-diz-funcionario-
do-ira/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-05 16:43:08
Título: Biden apoia proposta para restringir poderes de guerra do presidente dos
EUA, diz mídia
Descrição: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apoia uma proposta de 
senadores no Congresso que busca restringir os poderes de guerra presidenciais e
revogar duas leis que permitem que os presidentes norte-americanos usem força 
militar em todo o mundo, disse o porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, nesta 
sexta-feira (5).
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021030517074435-biden-apoia-proposta-
para-restringir-poderes-de-guerra-do-presidente-dos-eua-diz-midia/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-03-05 14:58:44
Título: Diálogo com as plantas
Descrição: No Peru, o povo Shipibo-Konibo enfrenta um vírus em diálogo profundo 
com a ciência e a espiritualidade indígena.
Url :https://apublica.org/2021/03/dialogo-com-as-plantas/

https://apublica.org/2021/03/dialogo-com-as-plantas/
https://br.sputniknews.com/americas/2021030517074435-biden-apoia-proposta-para-restringir-poderes-de-guerra-do-presidente-dos-eua-diz-midia/
https://br.sputniknews.com/americas/2021030517074435-biden-apoia-proposta-para-restringir-poderes-de-guerra-do-presidente-dos-eua-diz-midia/
https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021030617076061-esforcos-de-soleimani-permitiram-que-papa-visitasse-iraque-com-seguranca-diz-funcionario-do-ira/
https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021030617076061-esforcos-de-soleimani-permitiram-que-papa-visitasse-iraque-com-seguranca-diz-funcionario-do-ira/
https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021030617076061-esforcos-de-soleimani-permitiram-que-papa-visitasse-iraque-com-seguranca-diz-funcionario-do-ira/

