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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-04 20:02:25
Título: Convocada por Caetano, mobilização nacional contra retrocessos 
ambientais ganha apoio do MST
Descrição: Artistas e movimentos se unem contra projetos que facilitam grilagem,
agrotóxicos e garimpo em terras indígenas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/04/convocada-por-caetano-
mobilizacao-nacional-contra-retrocessos-ambientais-ganha-apoio-do-mst
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-04 19:35:54
Título: Rússia pede suspensão da exportação de fertilizantes, medida afeta 
agronegócio brasileiro
Descrição: Moscou alega problemas logísticos provocados por sanções 
internacionais e alerta para \escassez de alimentos\ no mundo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/04/russia-pede-suspensao-da-
exportacao-de-fertilizantes-medida-afeta-agronegocio-brasileiro

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-04
Título: Com fábricas fechadas por Temer e Bolsonaro, Brasil pode ficar sem 
fertilizantes da Rússia
Descrição: Presidente chegou a dizer que, depois de seu encontro com empresários
do setor na Rússia, a oferta de fertilizantes iria “ser dobrada”. Lula rebate 
ministra da Agricultura: “Foram os governos Temer e Bolsonaro que erraram”
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/03/com-fabricas-fechadas-
por-temer-e-bolsonaro-brasil-pode-ficar-sem-fertilizantes-da-russia/ 
 
Fonte: Poder360
Título: Rússia declara cessar-fogo parcial em Mariupol e Volnovakha
Descrição: Interrupção de ataques localizados permite a retirada de civis da 
região
Url :https://www.poder360.com.br/europa-em-guerra/russia-declara-cessar-fogo-
parcial-em-mariupol-e-volnovakha/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-04 16:57:07
Título: Atos do 8M acontecem em todas as regiões do país nesta terça, confira 
Descrição: A lista será atualizada até o dia das manifestações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/04/atos-do-8m-acontecem-em-todas-
as-regioes-do-pais-nesta-terca-confira

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-03-04
Título: 8 de março levará às ruas a luta pelo fim da violência contra a mulher
Descrição: Pauta prioritária dos movimentos feministas, o fim da violência 
contra a mulher, que envolve tanto a questão de gênero como a violência 
doméstica, será bandeira principal das manifestações programadas para o 8 de 
Março - Dia Internacional da Mulher – deste ano. O evento volta a ser realizado 
presencialmente nas ruas de várias cidades, depois de dois anos de pandemia
Url : https://www.cut.org.br/noticias/8-de-marco-levara-as-ruas-a-luta-pelo-fim-
da-violencia-contra-a-mulher-a0cb 

Fonte: MST
Data: 2022-03-04
Título: Jornada das Mulheres Sem Terra pauta combate à fome, à mercantilização 
da vida e às violências
Descrição: Mais um março chegou, semeando o aroma das lutas, organização 
coletiva, indignação e rebeldia das mulheres do MST, que seguem firmes e 
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despertas na construção de novas relações humanas na sociedade e articuladas ao 
Projeto de Reforma Agrária Popular do Movimento, na defesa da terra, do 
território e do meio ambiente. E na denúncia do avanço da fome no Brasil, a 
mercantilização da vida e dos bens comuns, pelo sistema capitalista que agride 
os corpos das mulheres e provoca, cada vez mais, o adoecimento feminino.
Url : https://mst.org.br/2022/03/04/jornada-das-mulheres-sem-terra-pauta-
combate-a-fome-a-mercantilizacao-da-vida-e-as-violencias/ 

Fonte: The Intercept
Data: 2022-03-05 07:00:02
Título: Inocência de Lula vira notinha na capa da Folha e do Globo
Descrição: Dar pouco destaque para a suspeição do ex-juiz e fim do último 
processo penal contra Lula é mais um capítulo da campanha antipetista da 
imprensa. The post Inocência de Lula vira notinha na capa da Folha e do Globo 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/03/05/inocencia-lula-vira-notinha-capa-folha-
globo/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-04
Título: Frei Betto dedica campanha de quaresma aos Yanomami, vítimas da fome e 
dos garimpeiros
Descrição: É muito importante nós defendermos os povos indígenas, porque eles 
são a nossa raiz. E o Brasil tem uma reserva indígena inestimável, enquanto eles
praticamente foram exterminados em todo o mundo, inclusive na América Latina. 
Hoje temos no Brasil quase um milhão de indígenas que falam quase 200 idiomas 
distintos. Assim, temos de preservar essa riqueza humanitária, socioecológica, e
uma campanha dessa é fundamental.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/03/frei-betto-dedica-
campanha-de-quaresma-aos-yanomami-vitimas-da-fome-e-dos-garimpeiros/ 

Fonte: MST
Data: 2022-03-04
Título: Deriva de pulverização com agrotóxico em plantio orgânico de 
assentamento no RS completa 1 ano  
Descrição: Novos ataques com agrotóxico por parte do agronegócio local ocorreram
mesmo após decisão, em âmbito federal, proibir pulverizações aéreas em regiões 
próximas e no assentamento Santa Rita de Cássia
Url : https://mst.org.br/2022/03/04/deriva-de-pulverizacao-com-agrotoxico-em-
plantio-organico-de-assentamento-no-rs-completa-1-ano/ 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-04 18:42:35
Título: Em áudios, Arthur do Val tece comentários machistas sobre mulheres 
ucranianas: ‘São fáceis, porque elas são pobres’
Descrição: Mais cedo, em suas redes, 'Mamãe Falei' postou uma foto onde afirmava
estar produzindo coquetel molotov para apoiar o exército ucraniano contra a 
invasão russa
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/em-audios-arthur-do-val-tece-
comentarios-machistas-sobre-mulheres-ucranianas-sao-faceis-porque-elas-sao-
pobres/
 
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-03-04
Título: Boulos sobre Mamãe Falei: 'ir a um país em guerra para assediar mulheres
desesperadas é nojento demais'
Descrição: O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme 
Boulos, repudiou, nesta sexta-feira (4), pelo Twitter as declarações de teor 
sexista feitas pelo deputado estadual Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei 
e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Podemos. O parlamentar disse que as
mulheres ucranianas “são fáceis porque são pobres”. 
Url : https://www.brasil247.com/brasil/boulos-sobre-mamae-falei-ir-a-um-pais-em-
guerra-para-assediar-mulheres-desesperadas-e-nojento-demais 
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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-04 19:46:33
Título: Moraes manda Presidência detalhar viagem de Carlos Bolsonaro à Rússia
Descrição: A decisão se dá no âmbito de uma ação apresentada pelo senador 
Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/moraes-manda-presidencia-detalhar-
viagem-de-carlos-bolsonaro-a-russia/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-04 10:23:17
Título: Lula, livre de ações na Justiça, processa Deltan Dallagnol e mais três 
por danos morais
Descrição: O ex-presidente também entrou com processo contra Delcídio do Amaral 
e Eduardo Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/04/lula-livre-de-acoes-na-justica-
processa-deltan-dallagnol-e-mais-tres-por-danos-morais
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-04 18:52:43
Título: Após acumular derrotas, Deltan chama o STF de ‘casa da mãe Joana’ e 
ataca Lewandowski
Descrição: O ex-procurador-chefe da Lava Jato também afirmou que 'a operação 
abafa ainda está viva e forte' na Corte
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/apos-acumular-derrotas-
deltan-chama-o-stf-de-casa-da-mae-joana-e-ataca-lewandowski2/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Advogado de Flávio Bolsonaro ocupará cargo no Ministério da Justiça
Descrição: O advogado Rodrigo Roca será nomeado secretário nacional do 
Consumidor. A Senacon é um órgão ligado ao Ministério da Justiça. O jurista 
trabalhou na defesa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no caso das rachadinhas 
da Alerj, posição que deixou de ocupar para assumir cadeira no governo Jair 
Bolsonaro. Roca foi indicado ao cargo com a [ ]The post Advogado de Flávio 
Bolsonaro ocupará cargo no Ministério da Justiça appeared first on Congresso em 
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/advogado-de-flavio-
bolsonaro-sera-nomeado-para-secretaria-nacional-do-consumidor/

Fonte: Montedo
Data: 2022-03-04
Título: General e ex-ministro Eduardo Pazuello é transferido para a reserva 
remunerada do Exército
Descrição: O general de divisão Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde do 
governo Jair Bolsonaro, foi transferido para a reserva remunerado do Exército. 
Ele fez o pedido ao presidente no dia 21 de fevereiro, e foi atendido nesta 
sexta (4), com a publicação no “Diário Oficial da União (DOU ).
A transferência vale a partir do dia 28 de fevereiro.
Url : https://www.montedo.com.br/2022/03/04/general-e-ex-ministro-eduardo-
pazuello-e-transferido-para-a-reserva-remunerada-do-exercito/ 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-04 18:04:05
Título: Otan fecha a porta para criação de zona de exclusão aérea na Ucrânia
Descrição: O secretário-geral da aliança militar transatlântica, Jens 
Stoltenberg, assegurou que a Otan não terá aviões operando na Ucrânia, nem 
tropas em território ucraniano
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/otan-fecha-a-porta-para-criacao-de-
zona-de-exclusao-aerea-na-ucrania/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-04 17:55:21
Título: Após bloquear o Facebook, Rússia anuncia medidas contra Twitter e 
Booking
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Descrição: Segundo órgão regulador, o acesso às mídias sociais foi restrito e o 
mercado online de hospedagem não oferece mais a opção de reservar acomodações no
país
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/apos-bloquear-o-facebook-russia-
anuncia-medidas-contra-twitter-e-booking/
 
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-04
Título: Rainhas do drama ocidental desdentado sancionam os gatos russos, 
ridículo como o inferno
Descrição: Em meio à crise em espiral na Ucrânia, uma notícia ridícula chegou às
manchetes: os gatos russos são sancionados. A Fédération Internationale Féline, 
uma ONG de registro de gatos fundada na Bélgica, anunciou na terça-feira que os 
gatos de raça russa são proibidos de participar de seus shows, e os 
proprietários de gatos que vivem na Rússia também são proibidos de participar da
organização. A FIFA e sua contraparte européia, a UEFA, decidiram suspender 
todas as equipes russas de participar das competições da FIFA e da UEFA até novo
aviso. As apresentações de balés russos em todo o Reino Unido foram canceladas. 
A Universidade de Milão-Bicocca (Itália) decidiu retirar de seu currículo os 
cursos sobre Fyodor Dostoyevsky, um proeminente autor russo. Valery Gergiev, o 
famoso maestro russo, foi demitido como maestro chefe da Filarmônica de Munique.
Esta é uma grave invasão da política nas trocas globais da sociedade ocidental. 
"Pode até ser um novo tipo de 'revolução das cores'", disse Lü Xiang, um 
pesquisador da Academia Chinesa de Ciências Sociais, ao Global Times. Lü 
ressaltou que, em grande medida, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia é uma 
guerra de informação. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1253897.shtml 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-04 17:36:32
Título: Marina Silva considera candidatura a deputada federal e pede ‘novo 
acordo político’
Descrição: Em janeiro, o porta-voz da Rede em São Paulo defendeu a candidatura 
pelo estado
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/marina-silva-considera-
candidatura-a-deputada-federal-e-pede-novo-acordo-politico/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-04 17:09:52
Título: Metade dos refugiados ucranianos são crianças: ‘algumas não dormem mais 
por causa do estresse’, constata Unicef
Descrição: A organização pede ajuda financeira e a mobilização de médicos e 
psicólogos diante a crise humanitária provocada pela invasão russa
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/metade-dos-refugiados-ucranianos-sao-
criancas-algumas-nao-dormem-mais-por-causa-do-estresse-constata-unicef/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-04 15:58:04
Título: Embaixador brasileiro na ONU reitera pedido de cessar-fogo no Leste 
Europeu
Descrição: “Conselho de Segurança não tem sido eficaz em promover solução para 
crise na Ucrânia\, diz Ronaldo Costa Filho
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/embaixador-brasileiro-na-onu-reitera-
pedido-de-cessar-fogo-no-leste-europeu/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-04 15:32:42
Título: Embaixador russo na ONU diz que tropas de Putin não têm culpa por 
incêndio em usina nuclear
Descrição: 'Tudo isso é parte de uma campanha sem precedentes de mentiras e 
desinformação', alegou Vasily Nebenzya, EUA condenam ataque
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/embaixador-russo-na-onu-diz-que-
tropas-de-putin-nao-tem-culpa-por-incendio-em-usina-nuclear/
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-04 21:22:13
Título: Aos 81 anos, Requião fala sobre qual partido ele vai para disputar o 
governo do Paraná
Descrição: ► Ganha um doce quem afirmar [e acertar] que Roberto Requião irá se 
filiar mesmo no PT  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro
no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/aos-81-anos-requiao-fala-sobre-qual-
partido-ele-vai-para-disputar-o-governo-do-parana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-04 18:24:28
Título: Durante visita de Sergio Moro, explosão mata dois trabalhadores em 
cooperativa do Paraná
Descrição: O ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro (Podemos) levou um susto com a 
explosão de um tanque de  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu 
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/durante-visita-de-sergio-moro-explosao-
mata-dois-trabalhadores-em-cooperativa-do-parana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-04 17:33:28
Título: Moro precisa explicar corrupção que cometeu contra o Brasil, diz Gleisi
Descrição: A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), desde o 
México, disse nesta sexta-feira (04/03) que  Bem-vindo à verdade, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/moro-precisa-explicar-corrupcao-que-
cometeu-contra-o-brasil-diz-gleisi/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-04 12:24:16
Título: Como a guerra na Ucrânia virou a tábua de salvação para políticos em 
apuros
Descrição: Johnson, Sholz, Macron, Biden, Bolsonaro  todos eles  se comportam 
como abutres em cima da Ucrânia  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/como-a-guerra-na-ucrania-virou-a-tabua-de-
salvacao-para-politicos-em-apuros/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-03-04 03:00:00
Título: Ignorando o Novo Regime Climático, RS quer enfrentar estiagem histórica 
apenas abrindo açudes e poços. Entrevista especial com Paulo Brack
Descrição:  
A temporada de verão 2021/2022 fez o Rio Grande do Sul viver dias de agreste. Em
Uruguaiana [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/616598-ignorando-o-novo-regime-climatico-rs-
quer-enfrentar-estiagem-historica-apenas-abrindo-acudes-e-pocos-entrevista-
especial-com-paulo-brack
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-05 04:30:55
Título: Projeto das fake news opõe relator e plataformas, entenda o ponto de 
embate
Descrição: BRASÍLIA — O projeto que regulamenta a atuação e o uso de redes 
sociais e outras plataformas virtuais, o chamado PL das Fake News, deu origem a 
um embate entre o Facebook e deputados defensores da proposta. 
Url :https://oglobo.globo.com/politica/projeto-das-fake-news-opoe-relator-
plataformas-entenda-ponto-de-embate-25420180
 

Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-05 06:00:00
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Título: Salgueiro faz aniversário e homenageia personagens que ajudaram a escola
a conquistar nove títulos no carnaval
Descrição: RIO — Ela já nasceu com samba no pé. E pé-quente, vale ressaltar. Com
apenas um mês, Rosaria Rosa de Oliveira brinca que em 1960 “ajudou” a Acadêmicos
do Salgueiro a ganhar seu primeiro título. O samba-enredo “Quilombo dos 
Palmares” foi assinado por seu pai, o cantor e compositor Noel Rosa de Oliveira,
em parceria com Anescar Pereira Filho, o Anescarzinho, e Walter Moreira. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/salgueiro-faz-aniversario-homenageia-
personagens-que-ajudaram-escola-conquistar-nove-titulos-no-carnaval-1-25416483
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-04 00:00:00
Título: Deputados de esquerda e de direita vão acionar Conselho de Ética contra 
Arthur do Val
Descrição: Lideranças de esquerda e de direita na Assembleia Legislativa de São 
Paulo vão representar no Conselho de Ética da Casa contra o deputado Arthur do 
Val (Podemos-SP), que supostamente é autor de um conjunto de áudios de teor 
sexista a respeito das mulheres da Ucrânia.Leia mais (03/04/2022 - 19h50)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/03/deputados-de-esquerda-e-direita-vao-acionar-
conselho-de-etica-contra-arthur-do-val.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-04 00:00:00
Título: Bolsonaro ainda não falou com Mourão desde que o desautorizou em público
sobre guerra
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda não conversou com o vice, 
Hamilton Mourão, desde que o desautorizou publicamente durante uma live, no 
último dia 24 de fevereiro - há oito dias, portanto.Leia mais (03/04/2022 - 
17h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/03/bolsonaro-ainda-nao-falou-com-mourao-desde-que-o-
desautorizou-em-publico-sobre-guerra.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-04 00:00:00
Título: As grandes mentiras se impõem por meio da mídia
Descrição: Recentemente, o ex-presidente Donald Trump terminou abruptamente uma 
entrevista à NPR (rádio pública dos Estados Unidos) depois de lhe perguntarem 
sobre sua \grande mentira\, a de que as eleições de 2020 foram \manipuladas\ 
contra ele, o que não fez nada além de amplificar sua propaganda.Leia mais 
(03/04/2022 - 08h30)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/latinoamerica21/2022/03/as-grandes-mentiras-se-impoem-por-meio-da-
midia.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-03-04 22:06:00
Título: Congresso ganha iluminação azul para lembrar o Dia Mundial da Audição
Descrição: Organização Mundial da Saúde quer aproveitar a data para promover 
ações de prevenção de perda auditiva
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/855460-congresso-ganha-iluminacao-azul-
para-lembrar-o-dia-mundial-da-audicao/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-03-04 18:56:00
Título: Projeto assegura estabilidade após o acidente de trabalho mesmo se a 
empresa encerrar as atividades
Descrição: Lei atual já determina que o segurado que sofreu acidente terá 
assegurada a manutenção do contrato de trabalho
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Url :https://www.camara.leg.br/noticias/852614-projeto-assegura-estabilidade-
apos-o-acidente-de-trabalho-mesmo-se-a-empresa-encerrar-as-atividades/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-03-04 18:28:00
Título: Proposta isenta remuneração dos professores do Imposto de Renda
Descrição: Projeto assegura a isenção para professores da educação infantil até 
o ensino superior
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/854610-proposta-isenta-remuneracao-dos-
professores-do-imposto-de-renda/
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