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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-07 15:11:30
Título: Fatos e mitos do 8 de março: qual a origem da data que celebra a luta 
das mulheres?
Descrição: Um congresso de mulheres socialistas, um incêndio e a faísca de uma 
revolução estão entre as histórias envolvendo o 8M
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/07/fatos-e-mitos-do-8-de-marco-
qual-a-origem-da-data-que-celebra-a-luta-das-mulheres

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-07 19:14:42
Título: Uma mulher foi estuprada a cada dez minutos no Brasil em 2021, revela 
relatório
Descrição: Além disso, foram registrados 1.319 feminicídios no ano passado no 
país, ou seja, uma mulher foi assassinada a cada sete horas
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/uma-mulher-foi-estuprada-a-cada-
dez-minutos-no-brasil-em-2021-revela-relatorio/

Fonte: CUT - Brasil
Título: Confira onde tem ato do Dia Internacional da Mulher, neste 8 de março
Descrição: Com lema “Bolsonaro, nunca mais”, atos do 8 de Março voltam a ser 
presenciais neste ano e já estão marcadas em mais de 40 cidades. Luta das 
mulheres é pelo emprego, contra a carestia e pelo fim da violência
Url : https://www.cut.org.br/noticias/confira-onde-tem-ato-do-dia-internacional-
da-mulher-neste-8-de-marco-129f 

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-03-07
Título: Mulheres Sem Terra iniciam jornada de lutas em São Paulo com protesto 
contra os agrotóxicos
Descrição: Na manhã desta segunda-feira (7), mulheres integrantes do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) realizaram protesto contra o uso de 
agrotóxicos em frente à fábrica da empresa suíça Syngenta, localizada na cidade 
de Paulínia, há 120km da capital paulista. Com faixas, grafites e palavras de 
ordem, cerca de 70 Mulheres Sem Terra ocuparam a frente da empresa Syngenta, 
fabricante e líder mundial do mercado de agrotóxicos, denunciando as mortes e 
envenenamento que geram o lucro de empresas como a Syngenta. A ação dá largada 
às mobilizações da Jornada Nacional de Luta das Mulheres Sem Terra 2022 em São 
Paulo, entre outras ações de denúncia e protesto que ocuparão todas as grandes 
regiões do país, integrando as mobilizações e atos no campo e cidade, com o 
lema: “Terra, Trabalho, Direito de Existir. Mulheres em Luta não vão sucumbir!”
Url : https://mst.org.br/2022/03/07/mulheres-sem-terra-iniciam-jornada-de-lutas-
em-sao-paulo-com-protesto-contra-os-agrotoxicos/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-07 18:51:37
Título: Fernanda Montenego é a mulher mais admirada do Brasil, Dilma é a quinta
Descrição: Ex-presidenta é a única do meio político a aparecer na lista das 
cinco mulheres mais admiradas, do Instituto Qualibest
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/07/fernanda-montenego-e-a-mulher-
mais-admirada-do-brasil-dilma-e-a-quinta

Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-08 04:30:56
Título: Documentário mostra como Cesária Évora saiu de Cabo Verde para 
conquistar o planeta
Descrição: Mulher, preta, pobre, não exatamente jovem, tampouco considerada 
bonita, nascida na segunda ilha mais populosa de um país insular com menos 
habitantes do que Osasco. Para dificultar ainda mais, ela queria exercer seu 
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direito de liberdade, de fazer suas próprias escolhas, de poder ser quem 
quisesse. Era o oposto do perfil que a indústria musical buscava num artista. 
Mas, então, Cesária Évora cantou. O efeito da música da artista cabo-verdiana 
poderá ser mais bem conhecido a partir de sábado, dia da estreia do documentário
“Cesária Évora”, da diretora e o jornalista portuguesa Ana Sofia Fonseca.
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/filmes/documentario-mostra-como-cesaria-
evora-saiu-de-cabo-verde-para-conquistar-planeta-25422899

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-07 00:00:00
Título: Jornalistas mulheres sofrem um ataque a cada três dias no Brasil, com 
destaque para Bolsonaro, mostra estudo
Descrição: Um mapeamento feito pela Associação Brasileira de Jornalismo 
Investigativo (Abraji) mostra que o Brasil registrou, no ano passado, um aumento
de 79% no número de ataques contra mulheres jornalistas ou com viés de 
gênero.Leia mais (03/07/2022 - 10h58)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/03/jornalistas-mulheres-sofrem-um-ataque-a-cada-
tres-dias-no-brasil-com-destaque-para-bolsonaro-mostra-estudo.shtml
 
Fonte: Poder360
Título: Poupança tem retirada líquida de R$ 5,35 bi em fevereiro
Descrição: Nos 2 primeiros meses do ano, retirada líquida foi de R$ 25,02 
bilhões, a maior da série histórica
Url :https://www.poder360.com.br/economia/poupanca-tem-retirada-liquida-de-r-
535-bi-em-fevereiro/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-07 00:00:00
Título: MPF arquiva inquérito contra Secom por postagens contra obrigatoriedade 
da vacina
Descrição: A 1ª Câmara do Ministério Público Federal arquivou um inquérito civil
contra a Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) pela 
possível prática de crime contra a saúde pública e ato de improbidade.Leia mais 
(03/07/2022 - 17h23)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/03/mpf-arquiva-inquerito-contra-secom-por-postagens-
contra-obrigatoriedade-da-vacina.shtml

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-07 18:44:46
Título: Bolsonaro aproveita tragédias para impulsionar saques e o ‘problema 
branco’
Descrição: Numa panorama mais amplo, o que Bolsonaro, os militares e a Casa 
Grande financeira estão fazendo no Brasil é uma continuidade da histórica 
exploração colonial. Aqui, fica o buraco, o sangue, a terra arrasada
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/bolsonaro-aproveita-tragedias-para-
impulsionar-saques-e-o-problema-branco/

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-03-07
Título: Saiba por que Temer e Bolsonaro serão os culpados pela alta dos preços dos 
alimentos
Descrição: A guerra entre a Rússia e a Ucrânia colocou em destaque uma 
preocupação de autoridades brasileiras com a possível disparada dos preços ou 
até mesmo falta de alimentos no país. Tudo isso porque o Brasil importa 85% dos 
fertilizantes usados no país e a Rússia responde por 23% dessas importações.
Mas, o problema dos brasileiros, que já estão pagando preços absurdos pelos 
alimentos, não é a guerra. Independentemente do conflito iniciado pelo 
presidente russo Vladimir Putin, que pode reduzir ou zerar as importações, a 
responsabilidade maior da dependência do Brasil dos fertilizantes importados é 
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dos governos do ilegítimo Michel Temer (MDB-SP) e de Jair Bolsonaro (PL). O 
primeiro iniciou o desmonte da produção no Brasil, em 2016 e o segundo 
prosseguiu arruinando o setor, fechando, arrendando ou paralisando obras das 
fábricas de fertilizantes. Há dois anos o secretário de Comunicação da Federação
Única dos Petroleiros (FUP), Gerson Castellano, já havia alertado à reportagem 
do Portal CUT que o fechamento da Fábrica de Fertilizantes de Araucária, no 
Paraná (Fafen-PR), o arrendamento das unidades de Sergipe e Bahia e a 
paralisação das obras da fábrica em Mato Grosso do Sul, com mais de 85% prontas,
provocariam o aumento dos preços dos alimentos, pela total dependência na 
importação do produto necessário à agricultura do país.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/saiba-por-que-temer-e-bolsonaro-serao-os-
culpados-pela-alta-dos-precos-dos-alime-a060 

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Amazônia se aproxima de seu ponto de inflexão, diz estudo
Descrição: Capacidade de recuperação da floresta diminuiu nos últimos 20 anos. 
Estiagens e queimadas, além dos efeitos das mudanças climáticas, levam o bioma a
perder resiliência e ameaçam espécies de plantas e animais.
Url :https://www.dw.com/pt-br/amazônia-se-aproxima-de-seu-ponto-de-inflexão-diz-
estudo/a-61045995?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-07 21:10:47
Título: América Latina não é o \quintal de alguém\, diz chanceler chinês, 
assista
Descrição: Em discurso sobre prioridades de Pequim, Wang Yi destacou parceria 
com países latino-americanos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/07/america-latina-nao-e-o-quintal-
de-alguem-diz-chanceler-chines
 
Fonte: Congresso em Foco
Título: Senador pede convocação de dirigentes da Petrobras para explicar 
dividendos de R$ 101 bilhões
Descrição: Relator dos dois projetos em tramitação no Senado que tentam conter a
alta no preço dos combustíveis, o senador Jean Paul Prates (PT-RN) pediu a 
convocação do presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, e de outros
dirigentes da estatal de petróleo para explicar a política de distribuição de 
dividendos da empresa para seus [ ]The post Senador pede convocação de 
dirigentes da Petrobras para explicar dividendos de R$ 101 bilhões appeared 
first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/jean-paul-
prates-pede-convocacao-de-dirigentes-da-petrobras-para-explicar-distribuicao-de-
dividendos-da-empresa/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-07 18:34:51
Título: Após denúncia de CartaCapital, PT vai ao MPF contra descarte de 
documentos sobre a ditadura
Descrição: O líder do partido na Câmara cobra 'a celeridade que a gravidade de 
realidade aponta'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/apos-denuncia-de-cartacapital-pt-
vai-ao-mpf-contra-descarte-de-documentos-sobre-a-ditadura/

Fonte: China Daily 
Data: 2022-03-08
Título: Nações exortadas a desescalar o conflito Rússia-Ucrânia
Descrição: Na segunda-feira, a China exortou a comunidade internacional a 
facilitar as conversações de paz entre a Rússia e a Ucrânia para desescalar o 
conflito entre os dois e se esforçar para evitar uma crise humanitária maciça na
Ucrânia. O Conselheiro de Estado e Ministro das Relações Exteriores Wang Yi 
pediu "calma e racionalidade", em vez de alimentar e aumentar as tensões, para 
resolver a atual crise na Ucrânia, encontrando-se com a mídia em Pequim na 
segunda-feira à margem da quinta sessão do 13º Congresso Nacional Popular. Por 
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mais precária e desafiadora que seja a situação internacional, a parceria 
estratégica abrangente de coordenação China-Rússia para uma nova era será 
avançada, disse Wang, reiterando que a China faz julgamentos de valor 
independentemente e determina sua posição sobre a questão da Ucrânia por seus 
próprios méritos, com uma atitude objetiva e imparcial.
Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202203/08/WS62268f9ea310cdd39bc8b05a.html 

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-03-07
Título: Comunistas ucranianos são presos pela própria Ucrânia e podem ser 
executados, dizem entidades
Descrição: De acordo com a FMJD, a assessoria de imprensa do Serviço de 
Segurança da Ucrânia acusou os dois de serem “propagandistas” com o objetivo de 
“desestabilizar” a situação interna na Ucrânia. A entidade alerta, ainda, para a
possibilidade dos irmãos serem executados. O paradeiro de ambos, até o momento, 
é desconhecido. "A Federação Mundial das Juventudes Democráticas convoca suas 
organizações membros e toda a juventude e povo em todo o mundo para denunciar 
esta situação, exigir sua liberdade e protestar contra o regime neofascista 
ucraniano para fazer pressão e impedir seu assassinato", diz nota da entidade 
sobre a prisão dos irmãos.
Url : https://revistaforum.com.br/global/2022/3/7/comunistas-ucranianos-so-
presos-pela-propria-ucrnia-podem-ser-executados-dizem-entidades-111131.html  

Fonte: Poder360
Título: Ucrânia viola direitos de prisioneiros de guerra, diz Anistia
Descrição: País tem levado prisioneiros de guerra para coletivas de imprensa, 
vídeos de captura de soldados também foram divulgados
Url :https://www.poder360.com.br/europa-em-guerra/ucrania-viola-direitos-de-
prisioneiros-de-guerra-diz-anistia/

Fonte: Poder360
Título: Rússia propõe cessar-fogo na Ucrânia, mas não recebe resposta
Descrição: Medida previa formação de corredores humanitários em 5 cidades, prazo
de resposta dado ao governo ucraniano é ignorado
Url :https://www.poder360.com.br/europa-em-guerra/russia-propoe-cessar-fogo-na-
ucrania-mas-nao-recebe-resposta/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-07 16:20:21
Título: Rússia lista exigências para encerrar guerra na Ucrânia
Descrição: Moscou informa que negociação com ucranianos nesta segunda não 
cumpriu as expectativas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/07/russia-lista-exigencias-para-
encerrar-guerra-na-ucrania

Fonte: Viomundo 
Data: 2022-03-07
Título: Jair de Souza: Vídeo mostra que a guerra poderia ter sido evitada; não foi por 
falta de advertências desde o início de 2021
Descrição: Toda guerra implica em sofrimentos cruéis, especialmente para a gente
mais humilde. Por isso, evitar a guerra e suas trágicas consequências é um dever
moral e um imperativo ético para todo ser humano que queira fazer jus a sua 
humanidade. Este vídeo que exibimos acima é uma produção do canal da jornalista 
Inna Afinogenova, na RT. Com o título original “Ucrania y Rusia en máxima 
tensión: ¿se viene la escalada final en el Donbass?”, ele foi ao ar em 
10/04/2021. Só pelo Youtube, ele atingiu a marca de 320.000 visualizações. Isto 
sem levar em conta os milhões de pessoas que devem tê-lo visto diretamente 
através das emissões televisivas de RT. E o que há de tão importante neste 
vídeo? Na verdade, poderíamos dizer que, se os pontos levantados no mesmo 
tivessem recebido a atenção e o cuidado que lhes era devido em seu momento, hoje
haveria menos tristeza, menos sofrimento e menos mortes para lamentar.
Conforme poderemos rememorar ao repassar os relatos feitos por Inna Afinogevona,
todos os problemas que acabaram por desbordar na atual conflagração bélica já 
eram conhecidos e sentidos com bastante anterioridade.
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Url : https://www.viomundo.com.br/politica/jair-de-souza-video-mostra-que-a-
guerra-poderia-ter-sido-evitada-nao-foi-por-falta-de-advertencias-desde-o-
inicio-de-2021-confira.html 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Os árabes questionam padrões duplos no Ocidente
Descrição: 8 de marzo de 2022,   2:22El Cairo, 8 de março (Prensa Latina) As 
medidas adotadas hoje contra a Rússia levaram a um questionamento crescente no 
Oriente Médio dos Estados Unidos e seus aliados europeus por seus dois pesos e 
duas medidas quando agiram contra Israel por seus crimes contra o povo 
palestino.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=512706&SEO=arabes-cuestionan-
doble-rasero-en-occidente

Fonte: Congresso em Foco
Título: ABI pede ao TSE suspensão de aplicativos e redes que disseminarem fake 
news durante eleições
Descrição: A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) fez uma representação ao 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pedindo que redes sociais e aplicativos que 
se recusarem a cumprir as determinações do tribunal, continuarem divulgando fake
news e disseminando discurso de ódio tenham o seu funcionamento suspenso durante
as eleições. Recentemente, o TSE reuniu-se com as principais plataformas que 
[ ]The post ABI pede ao TSE suspensão de aplicativos e redes que disseminarem 
fake news durante eleições appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/abi-pede-ao-tse-suspensao-de-
aplicativos-e-redes-sociais-que-disseminem-noticias-falsas-nas-eleicoes/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-07 19:25:57
Título: ‘Sigo conversando com outros partidos’, diz Alckmin após presidente do 
PSB anunciar acordo
Descrição: Após reunião em São Paulo, Carlos Siqueira declarou que 'só falta 
agora a data da filiação'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/sigo-conversando-com-outros-
partidos-diz-alckmin-apos-presidente-do-psb-anunciar-acordo/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-07 12:37:16
Título: Leonardo Boff: ato antirracista em igreja de Curitiba foi \do mais alto 
teor ético\
Descrição: Teólogo defendeu mandato do vereador Renato Freitas (PT), acusado de 
liderar suposta invasão à igreja em Curitiba
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/07/leonardo-boff-ato-antirracista-
em-igreja-de-curitiba-foi-do-mais-alto-teor-etico
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-07 12:08:19
Título: Quintino: familiares de imigrante de Guiné Bissau morto em Curitiba 
pedem Justiça
Descrição: Amigos e familiares dizem que houve negligência na investigação 
policial e omissão no atendimento médico
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/07/familiares-de-quintino-
imigrante-de-guine-bissau-morto-em-curitiba-pedem-justica

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-07 11:12:34
Título: Águas do Rio Grande do Sul: Rio Camaquã cruza o Pampa resistindo aos 
assédios da mineração 
Descrição: Região de belezas naturais do bioma mais ameaçado do país segue 
preservada por modos de vida tradicionais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/07/aguas-do-rio-grande-do-sul-rio-
camaqua-cruza-o-pampa-resistindo-aos-assedios-da-mineracao
 
Fonte: Brasil de Fato
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Data: 2022-03-07 10:24:31
Título: Estudantes indígenas ocupam prédio e cobram que UFRGS construa Casa do 
Estudante Indígena no RS
Descrição: Indígenas dos povos Kaingang, Xokleng e Guarani iniciaram ocupação na
tarde de domingo (6)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/07/estudantes-indigenas-ocupam-
predio-e-cobram-que-ufrgs-construa-casa-do-estudante-indigena-no-rs

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-07 07:58:33
Título: Privatizações de aeroportos fracassam e devem virar dívida para governo
Descrição: Empresas que compraram direito de administrar terminais decidiram 
devolvê-los e querem indenização por investimentos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/07/privatizacoes-de-aeroportos-
fracassam-e-devem-virar-divida-para-governo
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-07 18:55:51
Título: Não é só a guerra: pressão eleitoral reforça subsídio e congelamento de 
preços da Petrobras pelo governo
Descrição: Integrantes do Ministério da Economia são contra mudanças bruscas na 
gestão da estatal, mas ala política não quer reajuste causado por alta da 
cotação internacional
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/nao-e-so-a-guerra-pressao-
eleitoral-reforca-subsidio-e-congelamento-de-precos-da-petrobras-pelo-governo/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-07 18:21:31
Título: Arthur do Val já é alvo de 12 representações na Alesp por falas 
sexistas, entenda o que acontece agora
Descrição: Apenas um dos pedidos foi assinado por 17 dos 81 deputados. Tendência
é que pedidos sejam unificados mais adiante
Url :https://www.cartacapital.com.br/carta-capital/arthur-do-val-ja-e-alvo-de-
12-representacoes-na-alesp-por-falas-sexistas-entenda-o-que-acontece-agora/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-07 17:22:12
Título: Gilmar vê Lava Jato marcada por ‘prisões alongadas’ e ‘delações 
imprestáveis obtidas sob tortura’
Descrição: Em debate, o ministro do STF afirmou que 'não há de se fazer novos 
intentos' que desrespeitem o Estado de Direito
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/gilmar-ve-lava-jato-marcada-
por-prisoes-alongadas-e-delacoes-imprestaveis-obtidas-sob-tortura/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-07 17:05:42
Título: Moscou adverte que embargo ao petróleo russo teria consequências 
‘catastróficas’
Descrição: EUA, UE e Japão discutem proibição de importações de petróleo russo
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/moscou-adverte-que-embargo-ao-
petroleo-russo-teria-consequencias-catastroficas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-07 16:49:58
Título: Em debate sobre Lava Jato, Aras liga crise dos fertilizantes ao ‘Estado 
policialesco’
Descrição: O PGR mencionou especificamente o fim das atividades nas fábricas de 
fertilizantes de Laranjeiras (SE) e Camaçari (BA), em 2018
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/em-debate-sobre-lava-jato-
aras-liga-crise-dos-fertilizantes-ao-estado-policialesco/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-07 16:34:58
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Título: Correligionário de Arthur do Val, senador do Podemos pede a expulsão de 
deputado do partido após falas machistas
Descrição: Flávio Arns defendeu que 'Mamãe Falei' também tenha seu mandato 
cassado na Alesp, Comissão de Direitos Humanos do Senado quer convocação do 
parlamentar
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/correligionario-de-arthur-do-val-
senador-do-podemos-pede-a-expulsao-de-deputado-do-partido-apos-falas-machistas/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-07 21:09:28
Título: Governo abandona motos BMW que custaram R$ 12,5 milhões
Descrição: ► Por falta de manutenção, motos BMW de uso da PM estariam 
“encostadas” ► Motocicletas custaram R$  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK
%% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/governo-abandona-motos-bmw-que-custaram-r-
125-milhoes/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-07 13:05:14
Título: Arthur do Val, o Mamãe Falei, foi a pá de cal na pré-campanha de Sergio 
Moro
Descrição: Até o jornalão Folha de S.Paulo avalia que o ex-juiz Sergio Moro 
(Podemos) perdeu o palanque em  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/arthur-do-val-o-mamae-falei-foi-a-pa-de-
cal-na-pre-campanha-de-sergio-moro/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-03-07 03:00:00
Título: Um médico, um antropólogo, uma paixão: servir aos pobres
Descrição:  
\Paul Farmer, um médico infectologista com doutorado em antropologia, professor 
de uma das mais renomadas e cientificamente rigorosas universidades do mundo, a 
Harvard, usa a teologia da libertação para  [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/616649-um-medico-um-antropologo-uma-paixao-
servir-aos-pobres
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-03-07 03:00:00
Título: Reforma do ensino médio é uma contrareforma que aprofunda as 
desigualdades sociais. Entrevista especial com Lucas Pelissari
Descrição: A reforma do ensino médio que entrou em vigor [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/616650-reforma-do-ensino-medio-e-uma-
contrareforma-que-aprofunda-as-desigualdades-sociais-entrevista-especial-com-
lucas-pelissari
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-08 05:30:21
Título: Se o coronavírus não infecta as células que detectam os odores, como ele
ataca o olfato?
Descrição: SÃO PAULO — A anosmia, ou perda do olfato, é um dos sintomas mais 
característicos, incômodos e persistentes da Covid-19. Levantamento recente 
estima que o problema afete entre 30% e 75% das pessoas infectadas. Alguns 
pacientes recuperam esse sentido assim que a infecção acaba. 
Url :https://oglobo.globo.com/saude/medicina/se-coronavirus-nao-infecta-as-
celulas-que-detectam-os-odores-como-ele-ataca-olfato-25422275
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-08 04:30:59
Título: Na guerra na Ucrânia, versões e desinformação são armas nos dois lados 
do front, veja casos
Descrição: No dia 25 de fevereiro, cerca de 24 horas depois do começo da invasão
russa da Ucrânia, as redes sociais começaram a reproduzir, de forma até 
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frenética, a informação de que um avião de transporte da Rússia, um Ilyushin Il-
76, havia sido derrubado pelos sistemas de defesa aérea ucranianos.N
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/na-guerra-na-ucrania-versoes-desinformacao-
sao-armas-nos-dois-lados-do-front-veja-casos-25422697

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-08 00:00:00
Título: Como áudios de Arthur do Val engrossam crise do MBL, ouça podcast
Descrição: Em uma série de áudios enviados a amigos, o deputado estadual Arthur 
do Val (Podemos-SP) diz que as ucranianas são fáceis de pegar por serem pobres -
e que a fila de refugiados da guerra tem mais mulheres bonitas do que a \melhor 
balada do Brasil\. As mensagens geraram uma onda de repúdio contra o 
político.Leia mais (03/08/2022 - 05h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/podcasts/2022/03/como-audios-de-arthur-do-val-engrossam-crise-do-mbl-ouca-
podcast.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-07 00:00:00
Título: Violência política contra mulheres avança com redes sociais e acesso à 
internet
Descrição: Embora não seja uma situação recente, a violência política ganhou 
novos contornos com o crescimento das redes sociais e o maior acesso à internet,
o que possibilita também ataques virtuais.Leia mais (03/07/2022 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/violencia-politica-contra-mulheres-avanca-com-redes-sociais-
e-acesso-a-internet.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-07 00:00:00
Título: Lira prioriza pedido de cassação de desafeto e segura de aliados do 
governo
Descrição: A Mesa da Câmara dos Deputados, presidida por Arthur Lira (PP-AL) e 
composta por outros seis deputados titulares, tem segurado na gaveta pedidos de 
punição a parlamentares de partidos que integram a base governista, sendo que um
deles está há mais de dois anos aguardando uma mera canetada para começar a 
tramitar.Leia mais (03/07/2022 - 18h17)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/lira-prioriza-pedido-de-cassacao-de-desafeto-e-segura-de-
aliados-do-governo.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-07 00:00:00
Título: Doria diz a prefeitos que aumentar vacinação infantil ajuda a retirar 
máscaras nas escolas
Descrição: O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), fez uma cobrança a 
prefeitos do estado nesta segunda-feira (7) para que se esforcem na vacinação 
infantil contra a Covid-19, e afirmou que isso facilitará a retirada da 
exigência de máscaras nas escolas.Leia mais (03/07/2022 - 11h04)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/03/doria-diz-a-prefeitos-que-aumentar-vacinacao-
infantil-ajuda-a-retirar-mascaras-nas-escolas.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-03-07 23:58:00
Título: Proposta determina a utilização de estoques públicos para assegurar 
soberania alimentar
Descrição: Projeto amplia a finalidade da política agrícola governamental
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/855334-proposta-determina-a-utilizacao-
de-estoques-publicos-para-assegurar-soberania-alimentar/
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-03-07 23:05:00
Título: Concurso de vídeos sobre a Lei Maria da Penha tem prazo prorrogado até 
11 de março
Descrição: Podem se inscrever adolescentes de 14 a 18 anos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/849285-concurso-de-videos-sobre-a-lei-
maria-da-penha-tem-prazo-prorrogado-ate-11-de-marco/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-03-07 21:12:00
Título: Proposta institui vale-transporte para população de baixa renda e 
desempregados
Descrição: Pelo projeto, benefício será dado aos inscritos no Cadastro Único
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/854884-proposta-institui-vale-
transporte-para-populacao-de-baixa-renda-e-desempregados/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-08 06:03:08
Título: China insta EUA a esclarecerem ações relacionadas a armas biológicas no 
exterior, diz MRE chinês
Descrição: A China instou os EUA a esclarecerem as atividades relacionadas a 
armas biológicas no exterior, declarou Zhao Lijian, porta-voz do Ministério das 
Relações Exteriores da China.
Url :https://br.sputniknews.com/20220308/china-insta-eua-a-esclarecerem-acoes-
relacionadas-a-armas-biologicas-no-exterior-diz-mre-chines-21731995.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-08 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 8 de março
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando os destaques desta terça-
feira (8), marcada pela Rússia no topo dos países mais sancionados no mundo, 
pela promessa de Blinken a países do Báltico de garantir proteção da OTAN contra
Moscou e pela primeira audiência presencial da rainha britânica desde sua 
doença.
Url :https://br.sputniknews.com/20220308/manha-com-sputnik-brasil-destaques-
desta-terca-feira-8-de-marco-21731693.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-08 04:32:45
Título: Ex-núncio sobre a Ucrânia: 'Não nos devemos deixar levar por 
falsificações óbvias da mídia'
Descrição: O arcebispo Carlo Maria Viganò, ex-núncio em Washington entre 2011 e 
2016, decidiu falar sobre a crise na Ucrânia, retomada por algumas mídias 
tradicionalistas.
Url :https://br.sputniknews.com/20220308/ex-nuncio-sobre-a-ucrania-nao-nos-
devemos-deixar-levar-por-falsificacoes-obvias-da-midia-21731013.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-07 18:05:08
Título: 'Do mar do Sul da China ao Oriente Médio, EUA não cumprem promessas', 
diz China
Descrição: O ministro das Relações Exteriores da China acusou Washington de 
alimentar tensões em torno dos principais interesses de Pequim.
Url :https://br.sputniknews.com/20220307/do-mar-do-sul-da-china-ao-oriente-
medio-eua-nao-cumprem-promessas-diz-china-21727565.html
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