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Fonte: Instituto Luiz Carlos Prestes
Data: 2022-03-07 
Título: 7 de março de 1990 – data de falecimento. Luiz Carlos Prestes – 
Esperança e Revolução ( Florestan Fernandes )
Descrição:  Egresso da Escola Militar, participa do movimento tenentista. 
Subleva o Batalhão de Santo Ângelo (RS) em 1924. Adota a guerra de movimento e, 
unindo-se aos rebeldes paulistas, dá início à longa marcha da Coluna Miguel 
Costa-Prestes. Em 1926, exila-se na Bolívia, onde aproxima do marxismo. Toma 
parte das conspirações para a derrubada de Washington Luís mas, em 1930, recusa 
o comando militar da revolução, afastando-se dos tenentes. Viaja para a URSS em 
1931, de onde retornaria quatro anos depois para liderar a revolta comunista de 
1935. Preso em março do ano seguinte, passa nove anos na cadeia. Com a 
redemocratização de 1945, é eleito senador na bancada do PCB. Cassados os 
mandatos comunistas em 1947, volta a clandestinidade por cerca de dez anos. Com 
o golpe de 1964, tem seus direitos políticos cassados novamente e vai para o 
exílio. Anistiado em 1979, volta ao país.("A CONTESTAÇÃO NECESSÁRIA", de 
Fernandes, Florestan, São Paulo, Editora Ática, 1995.)
Url : http://www.ilcp.org.br/prestes/index.php?
option=com_content&view=article&id=84:texto-de-florestan-fernandes-sobre-
prestes&catid=28:sobre-prestes&Itemid=157 

Fonte: The Intercept
Data: 2022-03-07 06:37:06
Título: Entrevista: 'Negação do Holocausto é raiz do negacionismo pandêmico', 
diz filósofa perseguida por neonazistas
Descrição: Pesquisadora do nazifascismo, Donatella Di Cesare explica como 
Bolsonaro e o discurso antivacina são herdeiros do conspiracionismo criado por 
Hitler.The post Entrevista: &#8216,Negação do Holocausto é raiz do negacionismo 
pandêmico&#8217,, diz filósofa perseguida por neonazistas appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/03/07/entrevista-negacao-do-holocausto-e-
raiz-do-negacionismo-pandemico/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-06 00:00:00
Título: Carla Zambelli, da tropa de choque de Bolsonaro, cria site para quem não
quer se vacinar
Descrição: Integrante da tropa de choque de Jair Bolsonaro (PL), a deputada 
Carla Zambelli (PSL-SP) lançou um site neste domingo (6) com orientações para 
tentar driblar a exigência do passaporte vacinal de Covid-19 por escolas, 
creches e outros estabelecimentos.Leia mais (03/06/2022 - 19h10)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/03/carla-zambelli-da-tropa-de-choque-de-bolsonaro-cria-
site-para-quem-nao-quer-se-vacinar.shtml 

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-03-04
Título: Neonazistas ameaçam centro de cidadania LGBT de Natal
Descrição: O Centro Municipal de Cidadania LGBT de Natal (RN), equipamento 
público que atua no atendimento e promoção de direitos voltados à população 
LGBT, recebeu ameaças de um grupo neonazista. A informação foi divulgada nesta 
sexta-feira (4) pela Agência Saiba Mais. As ameaças foram feitas em fevereiro. 
À Fórum, a deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) informou que o centro LGBT
recebeu essas ameaças através de fotos, áudios e mensagens com "conteúdo 
neonazista no WhatsApp". Fórum apurou ainda que o próprio autor da mensagem 
teria se identificado como membro de um grupo neonazi. 
Url : https://revistaforum.com.br/lgbt/2022/3/4/neonazistas-ameaam-centro-de-
cidadania-lgbt-de-natal-111020.html 
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Fonte: The Guardian
Data: 2022-03-06 14:35:09
Título: Comentários sexistas de políticos brasileiros sobre refugiados da 
Ucrânia provocam indignação
Descrição: Arthur do Val ouviu em mensagens de áudio vazadas chamar as mulheres 
que fogem da guerra de "fácil porque são pobres"- guerra Rússia-Ucrânia: 
atualizações ao vivo Um membro proeminente da direita brasileira está 
enfrentando chamadas para se demitir depois de ter sido exposto em mensagens de 
áudio vazadas fazendo uma sucessão de comentários insensíveis e misóginos sobre 
refugiados ucranianos durante uma suposta missão humanitária ao país 
recentemente invadido. Arthur do Val, congressista paulista e ex-apoiador do 
presidente da direita brasileira, Jair Bolsonaro, fez uma viagem de três dias à 
região na semana passada, supostamente para conscientizar sobre o custo humano 
do ataque de Vladimir Putin. Continue lendo...
Url :https://www.theguardian.com/world/2022/mar/06/brazilian-politician-arthur-
do-val-sexist-remarks-ukraine-refugees-outrage

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-06
Título: Deputados se mobilizam para cassar o mandato de Mamãe Falei
Descrição: Representação suprapartidária apresentada neste domingo pede ao 
Conselho de Ética a cassação do deputado por ter dito que “as mulheres 
ucranianas são fáceis porque são pobres”
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/03/deputados-se-
mobilizam-para-cassar-o-mandato-de-mamae-falei/ 

Fonte: CUT – Brasil 
Data: 2022-03-04
Título: Fim das rádios MEC AM e Nacional faz parte da guerra cultural da extrema direita
Descrição: No ano em que as transmissões da Rádio MEC AM completam 100 anos, o 
governo de Jair Bolsonaro (PL) anuncia o fechamento desta que é a rádio mais 
antiga do Brasil. Foi anunciado também o fechamento da Rádio Nacional, criada em
1936, pioneira na produção e transmissão de radionovelas, programas de humor, de
auditório e do radiojornalismo com o programa “Repórter Esso”. “Destruição das 
instituições culturais do Brasil é a prática do desgoverno Bolsonaro”, afirma o 
secretário Nacional de Cultura da CUT, José Celestino Lourenço, o Tino, 
acrescentando que agora o alvo são rádios, patrimônio dos brasileiros.
“Essa é mais uma prova do desprezo deste governo pela cultura e pela comunicação
pública”, diz Tino, que alerta para a gravidade dessa decisão que, segundo ele, 
faz parte de um projeto de governo.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/fim-das-radios-mec-am-e-nacional-faz-
parte-da-guerra-cultural-da-extrema-direita-e64f 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-06 11:06:30
Título: O Brasil e a escassez: o que os momentos históricos de carestia nos 
ensinam?
Descrição: Para estudiosos, concentração de renda e terra perpetua problema 
estrutural, agravado por desmonte no governo Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/06/o-brasil-e-a-escassez-o-que-os-
momentos-historicos-de-carestia-nos-ensinam

Fonte: Al Jazeera 
Título: O petróleo sobe, o tanque de estocagem se agita com a guerra Rússia-
Ucrânia
Descrição: Brent salta para quase 140 dolares por barril, o nível mais alto 
desde 2008.
Url :https://www.aljazeera.com/economy/2022/3/7/oil-soars-stocks-tank-as-russia-
ukraine-war-rages

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-03-06 09:51:11
Título: Editorial: Impacto econômico da guerra 
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Descrição: O Fundo Monetário Internacional (FMI) advertiu ontem que os já sérios
impactos econômicos globais da guerra na Ucrânia, desencadeados pela invasão 
russa, seriam "ainda mais devastadores" se o conflito se agravasse.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/06/opinion/002a1edi?partner=rss

Fonte: Agência Pública
Data: 2022-03-07 08:00:00
Título: Exclusivo: água da torneira tem produtos químicos e radioativos em 763 
cidades brasileiras
Descrição: Em SP e SC água esteve imprópria entre 2018 e 2020, 1 em cada 4 
cidades que fizeram testes encontraram substâncias acima do limite
Url :https://apublica.org/2022/03/agua-da-torneira-tem-produtos-quimicos-e-
radioativos-em-763-cidades-brasileiras/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-07 05:30:56
Título: Margareth Menezes: ‘Vivemos a incompreensão do legado da cultura’
Descrição: Artista baiana faz 35 anos de carreira e fala das referências afro-
brasileiras e das preocupações com o momento atual
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/margareth-menezes-
vivemos-a-incompreensao-do-legado-da-cultura/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-06 00:00:00
Título: Eleição de mulher negra não beneficia só mulheres negras, diz cientista 
política
Descrição: Embora as mulheres negras sejam o maior grupo demográfico do país e 
representem 28% da população brasileira, elas estão sub-representadas nos cargos
políticos.Leia mais (03/06/2022 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/eleicao-de-mulher-negra-nao-beneficia-so-mulheres-negras-diz-
cientista-politica.shtml

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-03-06
Título: Dilma entra na lista das cinco mulheres mais admiradas do Brasil
Descrição: “Quem é a mulher brasileira, conhecida publicamente, que você mais 
admira?”. Em 2022, o Instituto QualiBest fez essa pergunta a 2396 pessoas de 
todo o Brasil durante todo o mês de fevereiro. A resposta: Fernanda Montenegro. 
Dilma Rousseff também marca presença no ranking.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/dilma-cinco-mulheres-mais-
admiradas/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-06 16:43:39
Título: Em Ceilândia, mulheres protestam contra Bolsonaro e pedem fim a 
violência de gênero
Descrição: A atividade faz parte da jornada de lutas em comemoração ao Dia 
Internacional de Luta das Mulheres
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/06/em-ceilandia-mulheres-protestam-
contra-bolsonaro-e-pedem-fim-a-violencia-de-genero
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-06 17:24:48
Título: Número de eleitores com idade entre 16 e 18 anos é menor em duas décadas
Descrição: Até o fim de janeiro, 731 mil cidadãos dessa faixa etária, para a 
qual o voto é facultativo, tinham se cadastrado como eleitores. As inscrições 
seguem abertas até 4 de maio
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/numero-de-eleitores-com-idade-
entre-16-e-18-anos-e-menor-em-duas-decadas/

Fonte: MST - Brasil
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Data: 2022-03-06
Título: O legado da luta por libertação em Gana: uma experiência revolucionária 
e pan-africanista
Descrição: Após um processo de luta da classe trabalhadora, no dia 6 de março de
1957 Gana tornou-se o primeiro país da África Negra a conquistar sua 
independência
Url : https://mst.org.br/2022/03/06/o-legado-da-luta-por-libertacao-em-gana-uma-
experiencia-revolucionaria-e-pan-africanista/ 

Fonte: Pravda - Russia
Data: 2022-03-07
Título: A pedido de Macron a Putin, as Forças Armadas russas declaram cessar-
fogo na Ucrânia a partir das 10:00
Descrição: A pedido do líder francês Emmanuel Macron ao chefe da Federação 
Russa Vladimir Putin , as Forças Armadas Russas anunciam um cessar-fogo a partir
das 10:00 e abrem corredores humanitários na Ucrânia.
Url : https://www.pravda.ru/news/world/1688399-
putin_makron_rezhim_tishiny_ukraina/ 
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-06 14:28:33
Título: Ataques russos destroem aeroporto na região central da Ucrânia
Descrição: Zelensky criticou os países ocidentais por sua recusa a impor uma 
zona de exclusão aérea na Ucrânia e não fornecer aviões de combate à Força Aérea
ucraniana
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/ataques-russos-destroem-
aeroporto-na-regiao-central-da-ucrania/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-06 12:17:04
Título: Gabriel García Márquez: a força generosa da criatividade
Descrição: Neste domingo, escritor faria 95 anos de idade
Url :https://www.cartacapital.com.br/cultura/gabriel-garcia-marquez-a-forca-
generosa-da-criatividade/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-06 11:39:18
Título: Forças russas se preparam para bombardear o porto de Odessa, afirma 
presidente ucraniano
Descrição: 'Será um crime militar. Será um crime histórico', declarou o 
presidente, no momento em que o exército russo, procedente da Crimeia anexada, 
continua avançando no sul da Ucrânia
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/forcas-russas-se-preparam-para-
bombardear-o-porto-de-odessa-afirma-presidente-ucraniano/
 
Fonte: Vatican News - Português
Título: Ucrânia, o Papa: cessem os ataques e prevaleça a negociação e o bom 
senso
Descrição: O Santo Padre lançou este domingo, 6 de março, após a oração mariana 
do Angelus, um novo apelo em favor da Ucrânia, para que seja garantido o acesso 
às zonas de guerra e assegure realmente os corredores humanitários. O Pontífice 
agradece a todos os envolvidos no acolhimento de refugiados e aos jornalistas 
comprometidos em relatar a crueldade da guerra. Francisco relança a ação 
diplomática da Santa Sé para as negociações de paz                    Leia tudo 
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-03/papa-francisco-angelus-
apelo-paz-prevalecer-negociacao-bom-senso.html

Fonte: Granma 
Data: 2022-03-06
Título: Gabriel García Márquez: dois dedos como arsenal
Descrição: Em 6 de março, no 95º aniversário do nascimento de Gabriel García 
Márquez, seria apropriado retornar ao seu universo, que é equilíbrio e 
reverência. Bebidas literárias da vida, mas a vida também é alimentada por 
aquilo que as belas cartas arquivam. Obras e autores são gratificantes para 
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todos que as tocam, e podem estar entre as maiores conquistas que o espírito 
lhes dá. Ler Gabriel García Márquez é experimentar um arrebatamento 
imperturbável; aceitar a maravilha; reconhecer no que é narrado o senhorio da 
palavra escrita; assegurar o retorno às páginas onde o mítico se torna possível,
onde o incomum pode ser nomeado. As flores de beleza inaladas e as passagens, 
que convidam a ser vividas, podem ser arquivadas na memória para sempre, e 
assaltar a vida real de seus leitores, enquanto o lugar-comum transita.
Url : https://www.granma.cu/pensar-en-qr/2022-03-04/gabriel-garcia-marquez-dos-
dedos-como-arsenal-04-03-2022-22-03-07 
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-06 22:25:04
Título: Negociador de paz foi executado pelos próprios camaradas ucranianos
Descrição: ► Os justiçamentos são práticas de governos ou grupos 
antidemocráticos em seus momentos de ocaso O banqueiro  Bem-vindo à verdade, o 
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/negociador-de-paz-foi-executado-pelos-
proprios-camaradas-ucranianos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-06 13:18:50
Título: EUA reconhecem na Venezuela legitimidade do governo Nicolás Maduro
Descrição: ► EUA restauram relações com a Venezuela, esperando encontrar um 
substituto para o petróleo russo ► Reaproximação  Bem-vindo à verdade, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/eua-reconhecem-na-venezuela-legitimidade-
do-governo-nicolas-maduro/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-07 04:41:03
Título: Covid-19: com 7 remédios aprovados, não há nenhum ainda disponível na 
rede pública do país
Descrição: BRASÍLIA — A pandemia tem dado um pouco de trégua nas últimas 
semanas, mas os cuidados com a infecção pelo coronavírus não podem arrefecer e 
deverão permanecer por muitos e muitos meses. 
Url :https://oglobo.globo.com/saude/covid-19-com-7-remedios-aprovados-nao-ha-
nenhum-ainda-disponivel-na-rede-publica-do-pais-25420191
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-07 04:30:56
Título: Governo deve reduzir imposto que incide sobre importação de serviços
Descrição: BRASÍLIA — Depois de baixar o Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), o governo prepara uma nova redução de impostos. Dessa vez, o Ministério 
da Economia avalia reduzir em 20% a chamada Cide-Remessas, contribuição de 
intervenção de domínio econômico que tributa a importação de serviços. 
Url :https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/governo-deve-reduzir-
imposto-que-incide-sobre-importacao-de-servicos-1-25421690
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-07 05:00:03
Título: Como o troca-troca no comando da PF afeta as investigações?
Descrição: Há quase dois anos, em 22 de abril de 2020, o presidente Jair 
Bolsonaro afirmou, em reunião ministerial, que iria interferir em órgãos, como a
Polícia Federal, para não ser surpreendido por notícias que pudessem afetar sua 
própria família e amigos. Desde então, inúmeras mudanças foram operadas no 
comando PF. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/como-troca-troca-no-comando-da-pf-afeta-
as-investigacoes-1-25421086
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-03-07 00:40:39
Título: Covid-19: sem dados de DF, MT e TO, Brasil registra 216 mortes e mais de
15,9 mil casos em 24h
Descrição: Confira os dados atualizados sobre a pandemia no país.
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Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51713943?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-03-06 19:23:20
Título: Presidente do Flamengo é indicado para assumir Conselho da Petrobras
Descrição: O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, foi indicado pelo 
Ministério de Minas e Energia para assumir o cargo de presidente do Conselho de 
Administração da Petrobras. A troca de chefia no conselho se dá por conta da 
saída do antigo presidente, Eduardo Bacellar Leal Ferreira, que anunciou sua 
saída afirmando desejar se dedicar a assuntos [ ]The post Presidente do Flamengo
é indicado para assumir Conselho da Petrobras appeared first on Congresso em 
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/presidente-do-flamengo-e-
indicado-para-assumir-conselho-da-petrobras/
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-03-06 12:22:42
Título: Lira suspende retorno presencial na Câmara por tempo indeterminado
Descrição: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), decidiu 
manter as atividades legislativas da Casa de maneira remota e por tempo 
indeterminado. O ato contendo as diretrizes foi publicado no Diario da Câmara, 
em edição extraordinária, neste sábado (5). O retorno presencial dos 
parlamentares estava previsto para acontecer após o carnaval, período em que 
[ ]The post Lira suspende retorno presencial na Câmara por tempo indeterminado 
appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/lira-suspende-
retorno-presencial-na-camara-por-tempo-indeterminado/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-07 05:30:01
Título: Rússia elimina 2.396 infraestruturas militares durante operação na 
Ucrânia, diz MD russo
Descrição: Rússia elimina 2.396 infraestruturas militares durante operação na 
Ucrânia, diz MD russo.
Url :https://br.sputniknews.com/20220307/russia-elimina-2396-infraestruturas-
militares-durante-operacao-na-ucrania-diz-md-russo-21714328.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-07 01:52:34
Título: Defesas aéreas sírias repelem ataque israelense, diz mídia estatal
Descrição: Militares sírios repeliram um \ataque aéreo israelense\ nesta 
segunda-feira (7), na região Sul do país, informou a Agência Árabe Síria de 
Notícias (SANA, na sigla em inglês).
Url :https://br.sputniknews.com/20220307/defesas-aereas-sirias-repelem-ataque-
israelense-diz-midia-estatal-21713288.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-06 14:13:35
Título: Notebook com dados de inteligência e etiqueta da OTAN é encontrado em 
sede nazista ucraniana (FOTOS)
Descrição: O líder da República Popular de Donetsk (RPD), Denis Pushilin, disse 
ter encontrado provas diretas de ajuda da Aliança Atlântica aos nacionalistas 
ucranianos. Mais tarde, a Defesa russa disse ter achado provas do programa de 
armas biológicas na Ucrânia financiado pelos EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/20220306/notebook-com-dados-de-inteligencia-e-
etiqueta-da-otan-e-encontrado-em-sede-nazista-ucraniana-fotos-21708292.html

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-03-06 09:51:11
Título: Ignacio Ramonet*: América Latina e a guerra ucraniana   
Descrição: Em nosso mundo globalizado e interligado, um conflito na escala da 
guerra na Ucrânia tem obviamente conseqüências planetárias. Desde o início das 
hostilidades em 24 de fevereiro, os dois hiperpoderes nucleares do mundo estão 
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envolvidos em um perigoso cabo de guerra. Washington, a União Européia, a 
Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e todos os seus aliados - 
incluindo as mega-corporações digitais GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, 
Microsoft) - prometeram agora, em resposta à invasão da Ucrânia, esmagar a 
Rússia, isolá-la, despedaçá-la. Conseqüência: isto está se transformando em uma 
guerra mundial de um novo tipo. Um hiper-conflito híbrido que, por enquanto, em 
seu lado militar, está ocorrendo em um teatro local específico: o território da 
Ucrânia. Mas em todas as outras frentes - política, econômica, financeira, 
monetária, comercial, mídia, digital, cultural, esportiva, espacial, etc. - ela 
se tornou uma guerra global e total.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/06/politica/004a1pol?partner=rss
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