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Fonte: Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
Data: 2022-03-03
Título: SBPC lamenta o falecimento de Luiz Pinguelli Rosa
Descrição: A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) lamenta a
morte do físico Luiz Pinguelli Rosa, ocorrida nesta quinta-feira (3), aos 80
anos. Sócio da SBPC desde 1978, Pinguelli Rosa foi conselheiro da SBPC por três
mandatos. Ennio Candotti, diretor do Museu da Amazônia (Musa) e presidente de
honra da SBPC, também lamentou a morte de Pinguelli Rosa. “Perdi, perdemos um
amigo. Ficaram as páginas que ele escreveu. Lembramos. Foram heróicas”, disse.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/03/ex-presidente-da-eletrobrasluiz-pinguelli-rosa-morre-aos-80-anos-no-rio
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-03 15:57:06
Título: Negociações avançam: Rússia e Ucrânia concordam com corredor humanitário
e mais diálogo
Descrição: Terceira mesa de conversas será agendada o \quanto antes possível\,
cessar-fogo não foi aprovado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/03/negociacoes-avancam-russia-eucrania-concordam-com-corredor-humanitario-e-mais-dialogo
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-03-03 10:32:18
Título: Editorial: Empresas de armas: Lucrando com a tragédia
Descrição: Nos primeiros sete dias da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o valor
combinado das 15 empresas de armas com as maiores vendas do mundo e cotadas em
bolsa - nove delas americanas, quatro europeias e duas chinesas - subiu em cerca
de 81,5 bilhões de dólares. Em 23 de fevereiro, um dia antes do início do
conflito, estas empresas tinham um valor de aproximadamente 804 bilhões de
dólares, enquanto que em 2 de março, o valor era de 885,881 bilhões de dólares,
uma valorização de 10 por cento.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/03/opinion/002a1edi?partner=rss
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-03 18:02:06
Título: Vacina e isolamento evitaram 66 mil mortes por covid-19 no RJ, aponta
estudo da Fiocruz
Descrição: Segundo a pesquisa, 380 mil hospitalizações foram evitadas até junho
de 2021 na capital por conta de medidas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/03/vacina-e-isolamento-evitaram-66mil-mortes-por-covid-19-no-rj-aponta-estudo-da-fiocruz
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-03-03
Título: Número de famílias brasileiras com contas atrasadas é o maior em 12 anos
Descrição: Com orçamentos pressionados pela alta da inflação e das taxas de
juros, desemprego, trabalho informal e salários baixos, o percentual de famílias
brasileiras com dívidas e/ou contas atrasadas em fevereiro deste ano foi o maior
desde março de 2010, de acordo com a Pesquisa Nacional de Endividamento e
Inadimplência do Consumidor, da Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo, divulgada nesta quinta-feira .
Url : https://www.cut.org.br/noticias/numero-de-familias-brasileiras-com-contasatrasadas-e-o-maior-em-12-anos-73d5
Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-03-03
Título: Contra os despejos e o pacote de veneno, MST se soma ao Ato pela Terra
em Brasília

Descrição: O Movimento Sem Terra engrossa as fileiras do Ato pela Terra e contra
o pacote da destruição que acontecerá em frente ao Congresso Nacional, Brasília,
na próxima quarta-feira (9/3), a partir das 15h. Um conjunto de artistas,
organizações e movimentos da sociedade civil também convocam para a manifestação
com o objetivo de pressionar parlamentares a rejeitar cinco projetos de lei que
representam impactos irreversíveis para os biomas brasileiros, como a Amazônia,
os direitos humanos, o clima e a segurança da população.
Url : https://mst.org.br/2022/03/03/contra-os-despejos-e-o-pacote-de-veneno-mstse-soma-ao-ato-pela-terra-em-brasilia/
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-03-03 11:00:00
Título: Trabalhadores que sobreviveram ao desastre da Vale em Brumadinho lutam
pela sobrevivência
Descrição: Mais de três anos depois do rompimento da barragem, trabalhadores
enfrentam desconfiança da mineradora e de outros empregadores pelo trauma
sofrido
Url :https://apublica.org/2022/03/trabalhadores-que-sobreviveram-ao-desastre-davale-em-brumadinho-lutam-pela-sobrevivencia/
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-03-04
Título: Vitorioso em todos os processos, Lula agora vai aos tribunais contra os
seus algozes
Descrição: A jornalista Mônica Bergamo informa na Folha de S.Paulo que o
primeiro julgamento ocorrerá em breve: o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deve
julgar na próxima semana o processo em que Lula pede indenização de R$ 1 milhão
por danos morais contra Deltan Dallagnol.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/vitorioso-em-todos-os-processos-lulaagora-vai-aos-tribunais-contra-os-seus-algozes
Fonte: G1
Data: 2022-03-03
Título: Maior usina nuclear da Europa pega fogo após bombardeios russos
Descrição: Diretor da planta nuclear disse que segurança contra radiação estaria
garantida. Terceira negociação entre Rússia e Ucrânia é marcada. Países
concordaram com corredores humanitários.
Url : https://g1.globo.com/mundo/ao-vivo/guerra-ucrania-russia-putininvasao.ghtml
Fonte: Al Mayadeen – Líbano
Data: 2022-03-03
Título: A mídia ocidental é pior do que a bomba atômica, diz Evo Morales
Descrição: O ex-presidente boliviano Evo Morales disse na quinta-feira que "a
mídia que responde ao imperialismo e ao capitalismo é pior do que a bomba
atômica", em referência à imprensa ocidental. Em uma entrevista com RT, Morales
criticou a "enorme contradição" da Europa e dos EUA com relação à liberdade de
expressão, depois que foram impostas medidas para restringir a transmissão de RT
e outros meios de comunicação russos através de vários canais, em resposta ao
surto de guerra na Ucrânia.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1564140/medios-de-comunicaci
%C3%B3n-occidentales-son-peor-que-la-bomba-at
Fonte: Projeto de Relatório de Crimes Organizados e Corrupção - OCCRP
Data: 2021-10-03
Título: Pandora Papers Revelam as posições do presidente ucraniano no exterior e
seu círculo interno
Descrição: O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, cavalgou até o poder com
promessas de limpar o país do Leste Europeu, mas os Pandora Papers revelam que
ele e seu círculo mais próximo foram os beneficiários de uma rede de empresas
offshore, incluindo algumas que possuíam propriedades caras em Londres.
Url : https://www.occrp.org/en/the-pandora-papers/pandora-papers-revealoffshore-holdings-of-ukrainian-president-and-his-inner-circle

Fonte: Poder360
Título: Fertilizante é questão de segurança, diz Tereza Cristina
Descrição: Ministra da Agricultura afirma que plano para reduzir a dependência
de importações será entregue no final de março
Url :https://www.poder360.com.br/europa-em-guerra/fertilizante-e-questao-deseguranca-diz-tereza-cristina/
Fonte: Brasil de Fato - 2017-12-08
Data: 2017-12-08
Título: Privatizar fábricas de fertilizantes da Petrobras ameaça a soberania
alimentar
Descrição: Atualmente, o país é dependente da importação de fertilizantes.
Os países que mais exportam para o Brasil são a Rússia, China, Canadá e Estados
Unidos da América. De acordo com dados da Associação Nacional da difusão de
Adubos (Anda), o Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo,
segundo dados de 2011, consumindo 5,9% do total, ficando atrás de China que
(29,8%), Índia (16,3%) e Estados Unidos da América (11,8%). Na tentativa de
reduzir a dependência externa, o Ministério da Agricultura implementou o Plano
Nacional de Fertilizantes, o qual visava reduzir até 2016 a dependência das
importações de fertilizantes nitrogenados de 78% para 33%. Após o golpe, o plano
deixou de valer.
Url : https://www.brasildefatopr.com.br/2017/12/08/privatizar-fabricas-defertilizantes-da-petrobras-ameaca-a-soberania-alimentar
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-03 12:22:52
Título: Ministra diz que Brasil errou ao parar de produzir fertilizantes: \
Segurança nacional\
Descrição: Petrobras fechou três fábricas de insumos desde 2016 e aumentou
dependência brasileira de importações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/03/tereza-cristina-diz-que-quebrasil-errou-ao-fechar-fabricas-de-fertilizantes-da-petrobras
Fonte: Vatican News - Português
Título: CNBB realiza lançamento da CF 2022 com foco na educação
Descrição: Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira o Regional Sul 3 realizou
o lançamento da Campanha da Fraternidade 2022.
Leia tudo
Url :https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2022-03/cnbb-realiza-lancamentoda-cf-2022-com-foco-na-educacao.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-03 19:36:08
Título: Justiça bloqueia bens de proprietários rurais de São Borja (RS) acusados
de trabalho escravo
Descrição: Bloqueios chegam a R$ 1,7 milhão, sete trabalhadores foram resgatados
em duas plantações de arroz, em fevereiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/03/justica-bloqueia-bens-deproprietarios-rurais-de-sao-borja-rs-acusados-de-trabalho-escravo
Fonte: The Intercept
Data: 2022-03-03 12:00:48
Título: Como grandes jornais dos EUA usam rastreamento invasivo do público e
fazem lobby contra regulamentação
Descrição: Veículos jornalísticos que dizem promover transparência e privacidade
também fazem lobby nos bastidores contra a regulamentação de coleta de dados em
massa.The post Como grandes jornais dos EUA usam rastreamento invasivo do
público e fazem lobby contra regulamentação appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/03/03/grandes-jornais-eua-rastreamentoinvasivo/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-03

Título: Mês da Mulher: um terço dos paulistanos conhece uma vítima de violência
doméstica
Descrição: Levantamento sobre o que pensam os paulistanos e paulistanas com
relação ao viver das mulheres na cidade de São Paulo indica que cerca de um em
cada três moradores da capital tem alguma amiga ou conhecida que sofreu
violência doméstica entre 2020 e 2021. A nova edição da série Viver em São
Paulo: Mulher 2022, pesquisa da Rede Nossa São Paulo em parceria com o
Inteligência de Pesquisa e Consultoria (Ipec), divulgada nesta quinta-feira (3),
revela que 34% da população já presenciou ou soube de agressões do tipo no
período.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/03/mes-da-mulher-umterco-dos-paulistanos-conhece-uma-vitima-de-violencia-domestica/
Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-03-03
Título: Rússia extradita fascista que atacou o Porta dos Fundos
Descrição: A Rússia extraditou o fascista que atacou o Porta dos Fundos. Tratase do economista e empresário Eduardo Fauzi, que é suspeito de integrar o grupo
acusado de jogar coquetéis molotov na fachada da produtora, no bairro do
Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. A extradição aconteceu nesta quinta-feira
(3). Fauzi deixou Moscou conduzido por policiais brasileiros da Interpol e virá
para o Rio, onde ficará preso no presídio de Benfica, na zona norte da capital
fluminense. A informação foi confirmada pelo portal de notícias g1.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/eduardo-fauzi-portados-fundos/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-03 17:28:32
Título: Em Minas, 8 de março será marcado por protestos de rua e ações
simbólicas
Descrição: Dia Internacional de Luta das Mulheres reivindica melhores condições
de vida, em BH, ato será na Praça da Liberdade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/03/em-minas-8-de-marco-seramarcado-por-protestos-de-rua-e-acoes-simbolicas
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-03 16:53:01
Título: Justiça do Rio manda arquivar inquérito contra jovem negro preso sem
provas pela PM
Descrição: Juíza também determinou exclusão das fotografias de Yago Correa de
Souza do sistema das delegacias policiais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/03/justica-do-rio-manda-arquivarinquerito-contra-jovem-negro-preso-sem-provas-pela-pm
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-03 16:02:59
Título: “Ataques não vão nos intimidar”, diz presidente do PT de Campinas sobre
invasão à sede da sigla
Descrição: Invasão foi constatada na tarde desta quarta-feira (2), é o segundo
ataque desde o início do ano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/03/ataques-nao-vao-nos-intimar-dizpresidente-do-pt-de-campinas-sobre-invasao-a-sede-da-sigla
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-03 15:25:27
Título: Eventos como a tragédia de Petrópolis (RJ) se repetirão mais vezes,
aponta relatório do clima
Descrição: Chuvas do último dia 15 na cidade da região serrana provocaram a
morte de mais de 230 pessoas, buscas continuam
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/03/eventos-como-a-tragedia-depetropolis-rj-se-repetirao-mais-vezes-aponta-relatorio-do-clima
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-03 14:01:28

Título: Bolsonaro levou à Rússia três assessores da Secom para atuar em suposta
função de Carlos
Descrição: Presidente justificou ida do filho por \trabalho excepcional\ nas
redes sociais, mas levou servidores para mesma tarefa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/03/bolsonaro-levou-a-russia-tresassessores-da-secom-para-atuar-em-suposta-funcao-de-carlos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-03 13:32:20
Título: Papo na Laje desta quinta (3) debate como é ser mãe e trabalhadora nas
periferias do Rio
Descrição: Episódio tem como convidadas jovens mães que debatem sobre a
sobrecarga emocional e sonhos adiados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/03/papo-na-laje-desta-quinta-3debate-como-e-ser-mae-e-trabalhadora-nas-periferias-do-rio
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-03 12:07:49
Título: Família de jovem morto por PM do DF pede a conclusão das investigações e
reivindica Justiça
Descrição: Em abordagem policial realizada em janeiro Gustavo Gomes foi baleado
e não resistiu.
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/03/familia-de-jovem-morto-por-pmdo-df-pede-a-conclusao-das-investigacoes-e-reivindica-justica
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-03 10:17:58
Título: PGR pede ao STF o arquivamento da investigação contra Aras que apura
alinhamento a Bolsonaro
Descrição: Lindôra Araújo afirmou que alinhamento é “opinião pessoal” de
Randolfe Rodrigues, que solicitou a investigação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/03/pgr-pede-ao-stf-o-arquivamentoda-investigacao-contra-aras-que-apura-alinhamento-a-bolsonaro
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-03 21:26:14
Título: Advogado de Flávio Bolsonaro no caso da rachadinha será nomeado
Secretário Nacional do Consumidor
Descrição: Rodrigo Roca está deixando a defesa do filho do presidente e, no
governo, atuará contra a adoção do passaporte vacinal no País
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/advogado-de-flavio-bolsonaro-nocaso-da-rachadinha-sera-nomeado-secretario-nacional-do-consumidor/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-03 18:14:38
Título: TSE dobra número de urnas auditadas e diminui prazo para divulgação dos
Boletins
Descrição: A medida representa mais um esforço para ampliar a transparência do
pleito em meio aos ataques ao sistema de votação
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/tse-dobra-numero-de-urnasauditadas-e-diminui-prazo-para-divulgacao-dos-boletins/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-03 17:09:37
Título: Conheça os seis inquéritos abertos para investigar Bolsonaro
Descrição: Em dois deles há pedido de arquivamento feito pela Procuradoria Geral
da República. A PF concluiu ter ocorrido crime em um dos casos
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/conheca-os-seis-inqueritosabertos-para-investigar-bolsonaro/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-03 16:53:29
Título: Por 9 votos a 2, STF mantém validade do fundo eleitoral de R$ 4,9
bilhões

Descrição: Mesmo com críticas, maioria dos ministros votou a favor da manutenção
do valor definido pelo Congresso
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/stf-tem-maioria-para-mantervalidade-do-fundo-eleitoral-de-r-49-bilhoes/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-03 20:07:32
Título: Lula pede fim da guerra na Ucrânia enquanto Bolsonaro isenta jet-skis de
impostos de importação
Descrição: Enquanto ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faz apelos às
lideranças mundiais envolvidas no conflito entre Bem-vindo à verdade, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-pede-fim-da-guerra-na-ucraniaenquanto-bolsonaro-isenta-jet-skis-de-impostos-de-importacao/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-03-03 03:00:00
Título: A erosão do trabalho formal. Um projeto alternativo de sociedade, um
novo modo de vida, e não apenas uma saída eleitoral. Eis o desafio. Entrevista
especial com Ricardo Festi
Descrição:
\Estamos diante de um brutal processo acelerado de erosão do trabalho regulado,
com acentuada precarização de todas as suas condições\. E [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/616560-a-erosao-do-trabalho-formal-um-projetoalternativo-de-sociedade-um-novo-modo-de-vida-e-nao-apenas-uma-saida-eleitoraleis-o-desafio-entrevista-especial-com-ricardo-festi
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-04 04:30:53
Título: Elza Soares conta sua versão sobre relacionamento com Mané Garrincha em
documentário do Globoplay
Descrição: Há 60 anos começava a história de amor e sofrimento de Elza Soares,
então umaestrela em ascensão, e Mané Garrincha, ídolo do futebol brasileiro e um
dosdestaques, ao lado de Pelé, do bicampeonato mundial conquistado pela Seleção
em1962.
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/elza-soares-conta-suaversao-sobre-relacionamento-com-mane-garrincha-em-documentario-do-globoplay25418157
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-04 00:00:00
Título: Flávio Bolsonaro leva 8 meses para oficializar venda que viabilizou
mansão
Descrição: O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) demorou mais de oito meses para
oficializar a venda do apartamento no Rio de Janeiro cujo dinheiro foi usado,
segundo ele, para a compra de uma mansão em Brasília.Leia mais (03/04/2022 04h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/flavio-bolsonaro-leva-8-meses-para-oficializar-venda-queviabilizou-mansao.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-03 00:00:00
Título: Novo diretor da PF decide trocar comando de setor que investiga
Bolsonaro
Descrição: A Diretoria de Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da Polícia
Federal passará por mudança mais uma vez e terá um novo delegado responsável, o
quarto desde o início do governo de Jair Bolsonaro (PL).Leia mais (03/03/2022 12h49)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co

m.br/poder/2022/03/novo-diretor-da-pf-decide-trocar-comando-de-setor-queinvestiga-bolsonaro.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-04 05:09:16
Título: Estão aplicando as mesmas sanções à Rússia que têm sido impostas contra
a Venezuela, diz Maduro
Descrição: O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta quinta-feira
(3) que estão sendo aplicadas à Rússia as mesmas medidas que têm sido impostas
contra seu país desde 2017 com o objetivo de isolar a sua economia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220304/estao-aplicando-as-mesmas-sancoes-arussia-que-tem-sido-impostas-contra-a-venezuela-diz-maduro-21679143.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-04 04:08:33
Título: Chanceler alemão diz que decisão da OTAN de não aceitar a Ucrânia foi
'correta'
Descrição: Nesta terça-feira (3), o presidente ucraniano Vladimir Zelensky
instou a OTAN a elaborar garantias de segurança comuns para o seu país
referindo-se à relutância da Aliança em ver a Ucrânia como Estado-membro.
Url :https://br.sputniknews.com/20220304/chanceler-alemao-diz-que-decisao-daotan-de-nao-aceitar-a-ucrania-foi-correta--21678905.html

