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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-08
Título: Março das Mulheres | Conheça a verdadeira história do 8 de março
Descrição: Pesquisadora afirma que a origem da data foi propositalmente 
dissociada da luta das trabalhadoras da União Soviética
Todos os anos, divulga-se a história de que o Dia Internacional da Mulher surgiu
em homenagem a 129 operárias estadunidenses de uma fábrica têxtil que morreram 
carbonizadas, vítimas de um incêndio intencional no dia 8 de março de 1957, em 
Nova York. Segundo a versão que circula no senso comum, o crime teria ocorrido 
em retaliação a uma série de greves e levantes das trabalhadoras.
Url : https://www.brasildefato.com.br/2019/03/08/marco-das-mulheres-or-a-
verdadeira-historia-do-8-de-marco

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-08 09:19:42
Título: 8M: Do #EleNão à pandemia, mulheres lideram luta contra Bolsonaro
Descrição: Se dependessem delas, dificilmente Jair Bolsonaro teria chegado à 
presidência. E são elas também quem ainda seguem na resistência diante de tantas
declarações e atos machistas, misóginos e contrários a qualquer luta pela 
equidade. Neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a luta é pela vida. 
Mulheres que atuam na linha de frente do [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/8m-do-elenao-a-pandemia-mulheres-
lideram-luta-contra-bolsonaro/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-07 22:02:13
Título: 8 de Março: em manifesto, mulheres repudiam Damares
Descrição: Em carta assinada por mais de 80 entidades, a ministra recebe a 
menção de repúdio \por tentar impedir de forma criminosa o direito ao 
abortamento legal\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/8-de-marco-em-manifesto-mulheres-
repudiam-damares/

Fonte: NYT > World > Americas
Data: 2021-03-06 13:34:05
Título: Enquanto as mortes de Covid aumentam no Brasil, Bolsonaro saúda um spray
nasal não testado
Descrição:Vacinas e leitos de cuidados intensivos são escassos. No entanto, o 
presidente Jair Bolsonaro está protestando contra o distanciamento social e 
chamando um tratamento experimental de Israel de "milagroso".
Url :https://www.nytimes.com/2021/03/06/world/americas/brazil-covid-bolsonaro-
nasal-spray.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-07 15:01:47
Título: Bolsonaro transformou o Brasil em uma \câmara de gás a céu aberto\, diz 
manifesto
Descrição: Texto assinado por religiosos e artistas afirma que \governo genocida
de Bolsonaro\ se tornou uma \ameaça global\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/07/bolsonaro-transformou-o-brasil-
em-uma-camara-de-gas-a-ceu-aberto-diz-manifesto

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-07 13:16:05
Título: Bolsonaro fez da pandemia um Holocausto no Brasil, denunciam religiosos 
ao mundo
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Descrição: Na semana em que uma comitiva do governo foi a Israel em busca do 
spray milagroso contra a covid, religiosos brasileiros denunciam em carta o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/bolsonaro-fez-da-pandemia-um-
holocausto-no-brasil-denunciam-religiosos-ao-mundo/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-07 11:44:59
Título: Jornalista dos EUA acusa Eduardo Bolsonaro de participar de reunião que 
discutiu invasão do Capitólio
Descrição: Às vésperas da invasão, filho do presidente esteve com empresário 
republicano que participou de \conselho de guerra\ no Trump Hotel
Url :https://revistaforum.com.br/politica/jornalista-dos-eua-acusa-eduardo-
bolsonaro-de-participar-de-reuniao-que-discutiu-invasao-do-capitolio/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-07 13:09:10
Título: Dilma Rousseff: resposta do neoliberalismo para crises é o aumento da 
desigualdade
Descrição: \Este oito de março nos faz refletir sobre o que as mulheres estão 
perdendo depois de tudo o que conquistamos\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/07/8m-mulheres-exigem-vacinacao-
para-todos-e-saida-de-bolsonaro-em-ato-politico-virtual

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-07 21:45:56
Título: Mulheres foram mais afetadas pela deterioração do mercado de trabalho em
2020, afirma Dieese
Descrição: O Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos) divulgou nesta semana do Dia Internacional da Mulher que as 
trabalhadoras sofreram mais com a precarização 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/mulheres-foram-mais-afetadas-pela-
deterioracao-do-mercado-de-trabalho-em-2020-afirma-dieese/

Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-08 06:05:30
Título: Oficiais sabotam investigações e garantem impunidade em casos de tortura
no Exército
Descrição: Sindicâncias são obstruídas até por coronéis para limpar a barra de 
agressores. Quando casos chegam à justiça, eles contam com o corporativismo do 
Judiciário militar.The post Oficiais sabotam investigações e garantem impunidade
em casos de tortura no Exército appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/08/oficiais-exercito-sabotam-
investigacoes-tortura/

Fonte: DefesaNet RSS
Título: TFBR - Merval - Guerra é guerra
Url :https://www.defesanet.com.br/tfbr/noticia/39908/TFBR---Merval---Guerra-e-
guerra/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-08 00:55:14
Título: Rosa Weber nega recurso de Moro
Descrição: Ministra do STF manteve acesso de Lula às mensagens da Operação 
Spoofing e afirmou que o ex-juiz não é parte do processo e não poderia sequer 
apresentar o recurso que foi protocolado no Supremo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/rosa-weber-nega-recurso-de-moro/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Bolsonaro abre novo confronto com governadores
Descrição: No auge da pandemia no Brasil, presidente reforça críticas a medidas 
de isolamento social adotadas por estados e municípios e resiste a que governos 
locais possam comprar vacinas diretamente.
Url :https://www.dw.com/pt-br/bolsonaro-abre-novo-confronto-com-governadores/a-
56798748?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-07 23:00:04
Título: “Condenável”, diz Marco Aurélio Mello sobre cartório que ocultou dados 
de Flávio Bolsonaro
Descrição: O ministro do STF também afirmou que o fato de o senador ter 
escolhido um escritório para registro da escritura em Brazlândia é “estranho”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/condenavel-diz-marco-aurelio-mello-
sobre-cartorio-que-ocultou-dados-de-flavio-bolsonaro/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-07 00:00:00
Título: Entenda compra da mansão de R$ 6 mi por Flávio Bolsonaro
Descrição: A compra de uma mansão por R$ 6 milhões pelo senador Flávio Bolsonaro
(Republicanos-RJ), em área nobre de Brasília, levantou questões sobre a origem 
do dinheiro da transação e as taxas praticadas no financiamento.A compra foi 
revelada pelo site O Antagonista. A Folha obteve no cartório de Brazlândia (DF),
na última terça-feira (2), a íntegra da escritura registrada de compra e venda o
imóvel, com todos os detalhes da transação, incluindo a renda do casal e as 
parcelas.Leia mais (03/07/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/03/entenda-compra-da-mansao-de-r-6-mi-por-flavio-bolsonaro.shtml
  
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Em Israel, Ernesto Araújo é repreendido ao esquecer máscara
Descrição: Gafe ocorre em reunião com ministro do Exterior israelense. No 
encontro, brasileiro defende parcerias com país do Oriente Médio para 
desenvolvimento de vacinas e remédios contra a covid-19.
Url :https://www.dw.com/pt-br/em-israel-ernesto-araújo-é-repreendido-ao-
esquecer-máscara/a-56801011?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-07 12:49:28
Título: \Bolsocaro\: assista o vídeo que critica com humor a alta de preços no 
atual governo
Descrição: A campanha que teve início com lambe-lambes espalhados pelos muros de
São Paulo (SP) ganhou as redes sociais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/07/bolsocaro-assista-o-video-que-
critica-com-humor-a-alta-de-precos-no-atual-governo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-07 07:00:05
Título: Viúva de Paulo Freire doa obra completa do pensador à biblioteca pública
do Maranhão
Descrição: Ao Brasil de Fato, a educadora Ana Maria Araújo Freire afirma que 
doação foi motivada por ações do estado na educação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/07/viuva-de-paulo-freire-doa-obra-
completa-do-pensador-a-biblioteca-publica-do-maranhao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-06 17:59:59
Título: Petroleiros entram no segundo dia de greve por melhores condições na 
Petrobras
Descrição: Neste sábado (6), os trabalhadores se reuniram em torno de refinarias
da estatal em diversas partes do país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/06/petroleiros-entram-no-segundo-
dia-de-greve-por-melhores-condicoes-na-petrobras

Fonte: CUT
Data: 2021-03-05
Título: Ato de Bolsonaro contra a indústria química ameaça 80 mil empregos
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Descrição: O governo Bolsonaro revogou o Regime Especial da Indústria Química (REIQ), que 
desonera a tributação do setor petroquímico. A medida, divulgada na segunda-feira (1°), 
entra em vigor em julho deste ano e pode resultar na demissão de até 80 mil trabalhadores
Url : https://www.cut.org.br/noticias/ato-de-bolsonaro-contra-a-industria-quimica-ameaca-
80-mil-empregos-c177  

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-07 18:58:51
Título: Ford sai do Brasil e destrói 900 unidades de KA e Ecosport, veja vídeo
Descrição: Empresa encerrou as atividades no país em janeiro deste ano, Caoa 
pode ficar com a planta de Camaçari (BA)
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ford-sai-do-brasil-e-destroi-900-
unidades-de-ka-e-ecosport-veja-video/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-03-06 13:11:01
Título: Em encontro histórico com o papa, aiatolá iraquiano destaca defesa do 
povo palestino
Descrição: O pontífice iniciou uma viagem de quatro dias ao país onde visitou 
também o presidente Barham Salih
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/03/06/em-encontro-historico-com-o-
papa-aiatola-iraquiano-destaca-defesa-de-povo-palestino
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-08 00:46:48
Título: Sergio Moro sofre nova derrota para Lula no Supremo Tribunal Federal
Descrição: O ex-juiz Sergio Moro sofreu mais uma derrota no Supremo Tribunal 
Federal (STF). Ele pediu na corte que o ex-presidente Lula não tivesse acesso às
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/sergio-moro-sofre-nova-derrota-
para-lula-no-supremo-tribunal-federal/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-07 20:37:25
Título: No Dia das Mulheres haverá protesto pela vacinação e defesa da vida, 
convoca APP-Sindicato
Descrição: Professores pedem fim de violência contra as educadoras públicas No 
Dia Internacional das Mulheres, nesta segunda-feira (/3), faz-se uma justa 
homenagem a todas as mulheres, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/no-dia-das-mulheres-havera-
protesto-pela-vacinacao-e-defesa-da-vida-convoca-app-sindicato/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-07 19:57:52
Título: Frente de Esquerda prepara a “Geringonça” para disputar as eleições 
presidenciais de 2022
Descrição: Até dia 31 de março próximo, ao menos seis partidos políticos PSB, 
PCdoB, PT, PSOL, Rede, PDT sentarão à mesa para apresentar o que seria 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/frente-de-esquerda-prepara-a-
geringonca-para-disputar-as-eleicoes-presidenciais-de-2022/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-07 19:12:37
Título: Auxílio emergencial e ‘jabuti’ do ajuste fiscal prometem agitar a Câmara
nesta semana
Descrição: A Câmara dos Deputados promete concluir a votação da medida 
provisória sobre crédito consignado e começar a discutir a PEC Emergencial 
(Proposta de Emenda à 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/auxilio-emergencial-e-jabuti-do-
ajuste-fiscal-prometem-agitar-a-camara-nesta-semana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-07 12:06:26
Título: Lula ao espanhol El País: “Bolsonaro vai perder as eleições”
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Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em entrevista ao 
jornal espanhol El País, disse que o presidente Jair Bolsonaro vai perder as 
eleições 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/lula-ao-espanhol-el-pais-bolsonaro-
vai-perder-as-eleicoes/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-06 21:22:38
Título: Nicolás Maduro é vacinado na Venezuela em meio a bloqueio de recursos 
pela Inglaterra
Descrição: O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, recebeu a dose de vacina 
contra a covid-19 neste sábado (6/3). Nas redes sociais, o líder bolivariano 
disse que 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/nicolas-maduro-e-vacinado-na-
venezuela-em-meio-a-bloqueio-de-recursos-pela-inglaterra/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-06 20:20:23
Título: Presidente do Brasil é uma ameaça à saúde global, diz cientista político
canadense
Descrição: O cientista político canadense Robert Muggah, em artigo publicado 
nesta semana, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro é uma ameaça concreta à 
saúde global. Grande 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/presidente-do-brasil-e-uma-ameaca-
a-saude-global-diz-cientista-politico-canadense/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-06 19:49:39
Título: Em nota, PT afirma que fome e mortes por covid serão barradas com 
impeachment de Bolsonaro
Descrição: O PT divulgou nota oficial neste sábado (6/3) pedindo um basta à 
fome, pobreza, morte e desesperança proporcionada pelo governo Bolsonaro. O 
Brasil não pode 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/em-nota-pt-afirma-que-fome-e-
mortes-por-covid-serao-barradas-com-impeachment-de-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-06 18:06:53
Título: Senado aprova auxílio emergencial de R$ 11 trilhões nos Estados Unidos
Descrição: Enquanto o governo Jair Bolsonaro chantageia o Congresso Nacional 
para aprovar o auxílio emergencial na pandemia, o Senado dos Estados Unidos 
aprovou por 50 votos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/senado-aprova-auxilio-emergencial-
de-r-11-trilhoes-nos-estados-unidos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-06 14:01:48
Título: Tensão no Paraguai: governo pede que todos os ministros coloquem cargos 
à disposição
Descrição: A primeira manifestação no Paraguai, na noite desta sexta-feira 
(5/3), abalou politicamente o país vizinho na tríplice fronteira. Como reflexo, 
na manhã deste sábado (6/3), 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/tensao-no-paraguai-governo-pede-
que-todos-os-ministros-coloquem-cargos-a-disposicao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-06 13:33:08
Título: Na falta de governo, 1,7 mil prefeitos formam consórcio para comprar 
vacinas
Descrição: Na época do H1N1 nós aplicamos mais de 80 milhões de vacinas em três 
meses e esse governo nem pra comprar vacina serve, disse recentemente 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/na-falta-de-governo-17-mil-
prefeitos-formam-consorcio-para-comprar-vacinas/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-06 12:54:54
Título: Empresários ensaiam ‘Volta, Lula’, ‘Volta, PT’ em meio à incompetência 
de Bolsonaro e Guedes na pandemia
Descrição: Depois de caminhoneiros, é a vez de empresários pisar o freio no 
apoio a Bolsonaro Os empresários que apoiaram o presidente Jair Bolsonaro, em 
2018, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/empresarios-ensaiam-volta-lula-
volta-pt-em-meio-a-incompetencia-de-bolsonaro-e-guedes-na-pandemia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-03-06 12:14:44
Título: Criminoso, Paulo Guedes anuncia suspensão de contratos e redução de 
salário
Descrição: Errar uma vez é humano. Errar duas vezes é Paulo Guedes. O ministro 
da Economia seria beneficiado pela excludente de ilicitude se não fosse o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/03/criminoso-paulo-guedes-anuncia-
suspensao-de-contratos-e-reducao-de-salario/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-08 08:38:21
Título: Diante da inércia de Bolsonaro, Pazuello quer que Congresso assuma 
combate à Covid-19, diz jornal
Descrição: Acordo entre o ministro da Saúde, governadores e os presidentes da 
Câmara e do Senado estaria sendo tratado nos bastidores e com cuidado para não 
despertar a ira de Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/diante-da-inercia-de-bolsonaro-
pazuello-quer-que-congresso-assuma-combate-a-covid-19-diz-jornal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-08 01:55:58
Título: Prefeito de São José dos Campos diz que falência é pior que morte na 
pandemia, veja vídeo
Descrição: Felicio Ramuh foi à Justiça e obteve o direito de manter a cidade na 
fase laranja, contrariando os sanitaristas que orientaram a fase vermelha para 
todo o estado de São Paulo.
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/prefeito-de-sao-jose-dos-campos-diz-
que-falencia-e-pior-que-morte-na-pandemia-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-08 00:09:38
Título: Com 80% das UTIs ocupadas, governo de SP teme colapso do sistema de 
saúde
Descrição: Governador João Doria já não descarta a possibilidade de um lockdown 
ainda mais restritivo caso a situação não melhore até o dia 19 de março
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/com-80-das-utis-ocupadas-governo-de-
sp-teme-colapso-do-sistema-de-saude/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-07 21:11:52
Título: PT abre processo na Comissão de Ética contra a deputada Marília Arraes
Descrição: Motivação principal foi o fato de Arraes ter disputado de maneira 
avulsa e à revelia do partido cargo na Mesa Diretora na Câmara dos Deputados
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pt-abre-processo-na-comissao-de-etica-
contra-a-deputada-marilia-arraes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-07 18:30:54
Título: Bruna Marquezine para Bolsonaro: “monstro genocida”
Descrição: Atriz usou as redes sociais para criticar a falta de políticas do 
presidente para combater o coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bruna-marquezine-para-bolsonaro-
monstro-genocida/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-07 18:07:41
Título: Pfizer confirma que governo Bolsonaro rejeitou 70 milhões de doses de 
vacina contra Covid-19
Descrição: Laboratório diz que proposta inicial previa entrega do imunizante já 
em dezembro de 2020
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/pfizer-confirma-que-governo-
bolsonaro-rejeitou-70-milhoes-de-doses-de-vacina-contra-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-07 17:30:59
Título: Padre de Uberlândia prega na missa: “Cristão que é cristão não defende 
projeto de armas, defende vacina”
Descrição: Eduardo Cézar também lamentou mortes na pandemia. \A nossa folha de 
intenções nunca teve tantos sétimos dias\, disse, assista ao vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/padre-de-uberlandia-prega-na-missa-
cristao-que-e-cristao-nao-defende-projeto-de-armas-defende-vacina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-07 17:02:25
Título: “Dados animadores”: Mortes de idosos acima de 90 anos por Covid-19 caem 
70% em São Paulo depois da vacinação
Descrição: Números de casos e internações também diminuíram na cidade após o 
início da vacinação nessa faixa etária
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/dados-animadores-mortes-de-idosos-acima-
de-90-anos-por-covid-19-caem-70-em-sao-paulo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-07 16:57:33
Título: Elas (trans)formaram a nova cena musical – Por Danilo Nunes
Descrição: Mulheres trans, negras e artistas só contribuem para a arte com seus 
talentos. Nós apreciamos suas composições, vozes e lutas. São pessoas que 
merecem o nosso respeito e admiração
Url :https://revistaforum.com.br/debates/elas-transformaram-a-nova-cena-musical-
por-danilo-nunes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-07 16:45:31
Título: 8 de Março, dia de visibilidade e luta – Por Josa Queiroz
Descrição: Colocamos nosso mandato em prol da garantia dos direitos das 
mulheres, para que todos compreendam que a luta é de todas e todos que almejam 
uma sociedade justa e igualitária
Url :https://revistaforum.com.br/debates/8-de-marco-dia-de-visibilidade-e-luta-
por-josa-queiroz/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-07 16:09:13
Título: Pesquisa Ipec mostra que Lula e não Bolsonaro é o favorito para 2022
Descrição: É uma diferença de 12%, que parece ser pequena, mas se trata de um 
oceano quando falamos de um presidente no exercício do cargo e um adversário que
foi preso por 580 dias
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/pesquisa-ipec-mostra-que-
lula-e-nao-bolsonaro-e-o-favorito-para-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-07 15:40:25
Título: Comitiva do governo Bolsonaro sai sem máscara do Brasil e desembarca com
máscara em Israel
Descrição: Grupo negocia testes de spray nasal contra Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/comitiva-do-governo-bolsonaro-sai-
sem-mascara-do-brasil-e-desembarca-com-mascara-em-israel/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-07 13:18:02
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Título: Flávio Bolsonaro manteve apartamento funcional do Senado mesmo após 
compra de mansão
Descrição: Senador teria recebido as chaves do imóvel de R$ 6 milhões em 
dezembro e passou a ocupá-lo após o ano novo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/flavio-bolsonaro-manteve-apartamento-
funcional-do-senado-mesmo-apos-compra-de-mansao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-07 00:50:54
Título: Paraguai explode em protestos e ensina ao Brasil como se faz com um 
presidente genocida, veja vídeo
Descrição: Após protestos, ministro da Saúde renunciou e ainda não há previsão 
da chegada de vacinas contra a Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/paraguai-explode-em-protestos-e-
ensina-ao-brasil-como-se-faz-com-um-presidente-genocida-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-07 00:17:48
Título: União Interparlamentar exige que o caso de Jean Wyllys seja investigado 
pelo Congresso Nacional
Descrição: “Recebo com muita esperança”, diz Jean Wyllys, em entrevista à Fórum,
ex-deputado também comenta sobre o atual cenário do Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/uniao-inter-parlamentar-exige-que-o-
caso-de-jean-wyllys-seja-investigado-pelo-congresso-nacional/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-06 21:13:22
Título: Fake News: YouTube derruba vídeo de Bia Kicis por promover mentiras 
sobre Covid-19
Descrição: No vídeo derrubado, a deputada federal entrevistava o médico 
negacionista Alessandro Loiola, que é autor do livro \Covid-19: a fraudemia\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/fake-news-youtube-derruba-video-de-
bia-kicis-por-promover-mentiras-sobre-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-06 19:53:30
Título: Tragédia de Manaus se repete em Porto Alegre, 150 pessoas aguardam 
leitos na UTI
Descrição: Cidades da região metropolitana também estão com o sistema de saúde 
colapsado
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/tragedia-de-manaus-se-repete-em-porto-
alegre-150-pessoas-aguardam-leitos-na-uti/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-06 18:20:20
Título: Deputado bolsonarista autor de PL contra a obrigatoriedade da vacina é 
internado com Covid
Descrição: De acordo com a assessoria de imprensa, o quadro do parlamentar é 
estável, mas o seu sistema respiratório está comprometido
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/deputado-bolsonarista-autor-de-pl-
contra-a-obrigatoriedade-da-vacina-e-internado-com-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-06 17:43:31
Título: Presidente da OAB convocará sessão extraordinária para debater pedido de
impeachment de Bolsonaro
Descrição: Além de discutir o afastamento do presidente, a pandemia também deve 
pautar o encontro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/presidente-da-oab-convocara-sessao-
extraordinaria-para-debater-pedido-de-impeachment-de-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-03-06 17:02:14
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Título: Feminicídio: Estudante de 24 anos é morta a facadas pelo companheiro no 
interior de São Paulo
Descrição: Assassinato aconteceu na frente do filho de 5 anos do casal
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/feminicidio-estudante-de-24-anos-e-
morta-a-facadas-pelo-companheiro-no-interior-de-sao-paulo/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2021-03-07 05:15:57
Título: A cruzada da Faria Lima contra o auxílio emergencial
Descrição: Relatório da XP e falas de estrategista da Empiricus pintam cenário 
catastrófico se governo socorrer os mais pobres. Mas não pressionam pela 
vacinação em massa que ajudaria na retomada da economiaThe post A cruzada da 
Faria Lima contra o auxílio emergencial appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/03/07/xp-empiricus-faria-lima-auxilio-
emergencial/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-03-07 03:00:00
Título: Twitter, Facebook e WhatsApp: os antros da desinformação e da 
proliferação do discurso de ódio. Entrevista especial com David Nemer
Descrição:  
O compartilhamento de mensagens falsas via redes sociais tem sido um capítulo à 
parte na crise sanitária brasileira. http://www.ihu.unisinos.br/607280-twitter-
facebook-e-whatsapp-os-antros-da-desinformacao-e-da-proliferacao-do-discurso-de-
odio-entrevista-especial-com-david-nemer
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-03-06 03:00:00
Título: Os leigos num tempo de Igreja sob o cerco tradicionalista. Entrevista 
especial com Faustino Teixeira
Descrição: No próximo final de semana, 13 de março de 2021, o pontificado de 
Francisco c [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/607270-os-leigos-num-tempo-de-igreja-sob-o-
cerco-tradicionalista-entrevista-especial-com-faustino-teixeira
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-08 06:15:26
Título: Dia Internacional da Mulher: Polícia Civil faz megaoperação para prender
agressores
Descrição: RIO — Na manhã desta segunda-feira, Dia Internacional da Mulher, o 
Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM) deflagrou a 
Operação Resguardo, a maior ação de combate a crimes de violência contra a 
mulher do Brasil. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/dia-internacional-da-mulher-policia-civil-faz-
megaoperacao-para-prender-agressores-24914326
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-08 04:47:10
Título: 'Diziam que eu não iria mudar o mundo. Eu respondia que também não me 
mudariam’, diz Aída dos Santos, uma das pioneiras do esporte brasileiro
Descrição: Aída dos Santos nunca se calou. Em 1972, oito anos depois de se 
tornar a primeira brasileira a disputar uma final olímpica, a atleta do salto em
altura foi cortada dos Jogos de Munique por reafirmar em rede nacional, no 
Programa Flávio Cavalcanti, que viajou a Tóquio sem apoio — era a única mulher 
entre 68 competidores e terminou sua prova em 4º lugar, sem técnico, com pé 
torcido e sapatilhas emprestadas.
Url :https://oglobo.globo.com/esportes/celina/diziam-que-eu-nao-iria-mudar-
mundo-eu-respondia-que-tambem-nao-me-mudariam-diz-aida-dos-santos-uma-das-
pioneiras-do-esporte-brasileiro-24914135
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-08 05:00:50
Título: O que é viver de perto o colapso do sistema de saúde?
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Descrição: Nos últimos dias, os brasileiros se acostumaram com as notícias sobre
o colapso dos hospitais, com ocupação de leitos de UTI superior a 100%. Toda vez
que esses números aparecem, tem gente vivendo isso de perto. Os médicos da linha
de frente, que precisam decidir quem ficará sem uma vaga de alta complexidade, 
estão exaustos, da mesma forma que os outros funcionários de hospital, muitos 
afastados de seus postos porque também foram infectados. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/o-que-viver-de-perto-colapso-do-sistema-
de-saude-24914132
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-03-08 04:32:34
Título: Eleições 2022: Bolsonaro estimula auxiliares a se lançarem candidatos
Descrição: BRASÍLIA — De olho nas eleições de 2022 o presidente Jair Bolsonaro 
tem estimulado alguns de seus principais auxiliares no Palácio do Planalto a se 
lançarem candidatos. Três assessores especiais da Presidência, que trabalham 
diretamente no gabinete e acompanham Bolsonaro em viagens, estão sendo 
incentivados a aumentar sua presença nas redes sociais para disputar uma vaga na
Câmara dos Deputados.O trio escolhido é formado por Tércio Thomaz, que atua no 
gerenciamento das redes sociais no chamado “gabinete do ódio”, pelo ex-policial 
do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) do Rio, Max Guilherme 
Machado Moura, e pelo tenente do Exército Mosart Aragão Pereira, que é próximo 
da família de Bolsonaro no Vale do Ribeira, em São Paulo.Leia: Acesse a íntegra 
da reportagem exclusiva para assinantes
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/eleicoes-2022-bolsonaro-estimula-
auxiliares-se-lancarem-candidatos-1-24914111
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-08 08:07:17
Título: 9 táticas de influenciadores para espalhar notícias falsas sobre vacinas
Descrição: Pesquisadora desbrava os vídeos que difundem mentiras e desinformação
durante a pandemia — e ganham muitos seguidores e dinheiro com isso.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-56287598
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-03-08 08:42:17
Título: Dia Internacional da Mulher: a origem operária do 8 de Março
Descrição: Data é celebrada oficialmente desde 1975, mas sua origem remonta do 
início do século 20, quando diversos protestos de mulheres ecoaram pelos Estados
Unidos e Europa reivindicando melhores condições de trabalho e igualdade de 
direitos.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-43324887
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-03-07 21:09:30
Título: Pandemia ameaça apagar uma geração de frágeis avanços das mulheres na 
luta por direitos no mundo
Descrição: Elas dominam a linha de frente do combate ao coronavírus. Mas também 
foram as que mais perderam os trabalhos ou tiveram que largá-lo para cuidar 
(ainda mais) dos afazeres domésticos e da família. A covid-19 impõe sofrimentos 
e desafios à população feminina, que se somam ao impacto geral do vírus
Url :https://brasil.elpais.com/eps/2021-03-07/o-desafio-de-ser-mulher-em-tempos-
de-pandemia.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-07 00:00:00
Título: Comerciantes se unem em cidade da Chapada dos Veadeiros e decretam 
'lockdown voluntário'
Descrição: Em Alto Paraíso de Goiás (GO), na Chapada dos Veadeiros, a disputa é 
entre comerciantes e a prefeitura. Como o município decidiu postergar o 
lockdown, comerciantes se uniram e decidiram parar por conta própria. O 
argumento é o de que a cidade não possui leitos de UTI.Batizada de \lockdown 
voluntário\, a paralisação prevê comércios de portas fechadas por 15 dias a 
partir da segunda (8). Cerca de 45 comércios, que vão desde pousadas, 
restaurantes e casas de veraneio, aderiram.Leia mais (03/07/2021 - 23h35)
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Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/03/comerciantes-se-unem-em-cidade-da-chapada-dos-
veadeiros-e-decretam-lockdown-voluntario.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-07 00:00:00
Título: Lava Jato tirou R$ 172 bi de investimentos e 4,4 milhões de empregos, 
diz CUT
Descrição: A Lava Jato fez o Brasil perder R$ 172,2 bilhões em investimentos e 
encerrou 4,4 milhões de empregos no país. É o que afirma um estudo da CUT 
(Central Única dos Trabalhadores) elaborado pelo Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).Leia mais (03/07/2021 - 
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2021/03/lava-jato-tirou-r-172-bi-de-investimentos-e-
44-milhoes-de-empregos-diz-cut.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-06 00:00:00
Título: Flávio Bolsonaro desconsiderou norma de Tancredo sobre compras e vendas 
por governantes
Descrição: Flávio Bolsonaro comprou uma casa de R$ 5,9 milhões com R$ 3,1 
milhões financiados pelo Banco de Brasília, cujo maior acionista é o governo do 
Distrito Federal. Com uma renda familiar declarada de R$ 37 mil mensais brutos, 
deverá aguentar uma mensalidade de R$ 18 mil. Poderá viver sem pedir auxílio 
emergencial.Leia mais (03/06/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/eliogaspari/2021/03/flavio-bolsonaro-desconsiderou-norma-de-
tancredo-sobre-compras-e-vendas-por-governantes.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-06 00:00:00
Título: Bolsonaro fez transações semelhantes às que levantaram suspeitas contra 
seu filho Flávio
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez transações semelhantes 
às que levantaram suspeitas contra o seu filho Flávio Bolsonaro (Republicanos-
RJ) na investigação do caso da \rachadinha\. Parte delas foram identificadas na 
quebra dos sigilos bancário e fiscal anulada pela Quinta Turma do STJ (Superior 
Tribunal de Justiça).Leia mais (03/06/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/03/bolsonaro-fez-transacoes-semelhantes-as-que-levantaram-
suspeitas-contra-seu-filho-flavio.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-03-06 00:00:00
Título: Entenda como contestação de Bolsonaro a resultados eleitorais ameaça a 
democracia
Descrição: Após a invasão do Capitólio por apoiadores extremistas de Donald 
Trump que contestavam o resultado das eleições nos EUA, Bolsonaro disse que, se 
não houver voto impresso em 2022, ou uma maneira de auditar o voto, haverá no 
Brasil \problema pior do que nos Estados Unidos\.Leia mais (03/06/2021 - 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: 2021-03-06 00:00:00
Título: Brasil passou a ser visto como imenso vírus assassino
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Descrição: O Brasil é um perigo para o mundo. Assim está posta a opinião das 
autoridades, do jornalismo e dos mais informados mundo afora. Não é Bolsonaro, 
não é o governo militarizado e desatinado, mas o Brasil. E está certo: é o país 
que, dividido entre os voltados para seus interesses, os acovardados e a grande 
massa dos pobres de conhecimento, permite um governo que se alia à morte em 
massa, constrói por sabotagens a calamidade social e atraiçoa os objetivos do 
país como trai a população.Leia mais (03/06/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/janiodefreitas/2021/03/brasil-passou-a-ser-visto-como-imenso-virus-
assassino.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-03-08 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 8 de março
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias desse 8 de março, Dia
Internacional da Mulher, marcado pela formação do Fórum de Governadores contra a
COVID-19, pelo apoio do Brasil a Israel contra investigação de crimes de guerra 
cometidos na Palestina e alerta sobre ataques cibernéticos dos EUA contra a 
Rússia \nas próximas semanas\.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2021030817085322-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-segunda-feira-8-de-marco/
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