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Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-08
Título: Governo Bolsonaro libera mais de um agrotóxico por dia
Descrição: Em 1.158 dias de governo, foram liberados 1.629 agrotóxicos, a 
maioria altamente perigosa. Entre os autorizados mais recentemente estão 
produtos com nomes sugestivos como Sniper, Patrol e Forasteiro
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2022/03/governo-bolsonaro-
liberou-mais-de-um-agrotoxico-por-dia/ 

Fonte: Congresso em Foco
Título: Ato pela Terra traz artistas para a Esplanada. Veja a programação
Descrição: Contra projetos de impacto ambiental como as propostas que facilitam 
a mineração em terras indígenas, a flexibilizam as regras de licenciamento e a 
ampliação do número de agrotóxicos no Brasil, artistas e integrantes de 
coletivos se uniram para levar à Brasília o Ato pela Terra. O movimento toma a 
Esplanada dos Ministérios na tarde desta [ ]The post Ato pela Terra traz 
artistas para a Esplanada. Veja a programação appeared first on Congresso em 
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/ato-pela-terra-
traz-artistas-para-a-esplanada-veja-a-programacao/

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-03-08
Título: Caetano, CUT e centenas de organizações realizam ato (09/03) contra ‘Pacote da 
Destruição’
Descrição: O cantor e compositor Caetano Veloso assina convocatória à classe 
artística, organizações e movimentos sociais para participar do Ato pela Terra, 
Contra o Pacote da Destruição, nesta quarta-feira (9), a partir das 15h, em 
frente ao Congresso Nacional, em Brasília. A mobilização reúne centenas de 
organizações e movimentos, entre eles a CUT, o MST, o MTST, que defendem o 
clima, a natureza e os direitos humanos e reforça o alerta de que a agenda de 
retrocessos ambientais do governo de Jair Bolsonaro (PL) pode ser colocada em 
prática ainda neste ano. “Eu acho que está na hora de a gente se manifestar na 
rua, botar a cara na rua. Então eu vou estar em Brasília, na frente do 
Congresso, às 15h, no dia 9 de março. E colegas meus também estarão lá, para o 
meu orgulho e minha honra”, declarou Caetano. Além dele, Emicida, Criolo, Maria 
Gadú, Seu Jorge, Bela Gil, Malu Mader, Lázaro Ramos, Nando Reis e Bruno 
Gagliasso estão entre os representantes das artes e do entretenimento com 
presença confirmada no ato.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/caetano-cut-e-centenas-de-organizacoes-
realizam-ato-contra-pacote-da-destruicao-0373 

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-03-08 11:00:00
Título: Tratamento na água gera substâncias cancerígenas em 493 cidades no 
Brasil
Descrição: Risco de câncer e outras doenças crônicas é maior para quem bebe, de 
forma contínua, água com subprodutos do cloro que estão acima do limite
Url :https://apublica.org/2022/03/tratamento-na-agua-gera-substancias-
cancerigenas-em-493-cidades-no-brasil/ 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-08 18:08:04
Título: No campo e na cidade, mulheres se unem contra o machismo e a fome, veja 
como foi o 8 de março  
Descrição: Mulheres das cinco regiões do país promoveram atos, ocupações e 
inauguraram centros de acolhimento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/08/no-campo-e-na-cidade-mulheres-
se-unem-contra-o-machismo-e-a-fome-veja-como-foi-o-8-de-marco
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-08 17:34:51
Título: Mais de 2,3 mil mulheres foram resgatadas de trabalhos análogos à 
escravidão desde 2003
Descrição: Dados do Ministério da Economia foram divulgados nesta terça
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/08/mais-de-2-3-mil-mulheres-foram-
resgatadas-de-trabalhos-analogos-a-escravidao-desde-2003

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-08
Título: No Brasil de Bolsonaro, só homens debatem sobre mulheres na política
Descrição: Grupo que já teria recebido repasses de R$ 124 milhões do governo 
para aproximar “empresariado e escalões elevados” faz evento sobre mulheres sem 
mulheres, mas com Bolsonaro
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/03/no-brasil-de-
bolsonaro-so-homens-debatem-sobre-mulheres-na-politica/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-08 11:35:28
Título: Bolsonaro vê guerra como oportunidade, e Lira quer votar PL da mineração
em reservas
Descrição: Exploração de minerais em territórios demarcados pode ser liberada 
usando falta de fertilizantes como justificativa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/08/bolsonaro-ve-guerra-como-
oportunidade-e-lira-quer-votar-pl-da-mineracao-em-reservas

Fonte: The Intercept
Data: 2022-03-09 05:07:59
Título: Canais antivacina no Telegram estão se tornando celeiros de neonazistas
Descrição: Cartazes nazistas em manifestações antivacina são a face mais visível
de um fenômeno comum nas redes de extrema direita.The post Canais antivacina no 
Telegram estão se tornando celeiros de neonazistas appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/03/09/canais-antivacina-no-telegram-estao-se-
tornando-celeiros-de-neonazistas/
 
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-03-08
Título: As Vítimas do Império – Patrick Lawrence
Descrição: Métodos diabólicos de propaganda e gerenciamento de percepção estão 
em operação agora e não têm precedentes. Esta é uma guerra travada de uma nova 
maneira – contra populações domésticas, bem como aquelas declaradas como 
inimigas. Em janeiro de 2021, a OTAN publicou o rascunho final de um longo 
estudo chamado Guerra Cognitiva . Sua intenção é explorar o potencial de 
manipulação de mentes - as dos outros, a nossa - além de qualquer coisa até 
então tentada. “O cérebro será o campo de batalha do século 21 ” , afirma o 
documento. “Os humanos são o domínio contestado. O objetivo da guerra cognitiva 
é fazer de todos uma arma.” É comum observar que na guerra o inimigo é sempre 
desumanizado. Estamos agora frente a frente com outra realidade: quem desumaniza
os outros se desumaniza mais profundamente. “A argumentação racional pode ser 
conduzida com alguma perspectiva de sucesso apenas enquanto a emotividade de uma
dada situação não exceder um certo grau crítico. Se a temperatura afetiva se 
eleva acima desse nível, cessa a possibilidade de a razão ter algum efeito e seu
lugar é ocupado por slogans e fantasias quiméricas de desejo. Ou seja, resulta 
uma espécie de possessão coletiva que rapidamente se desenvolve em uma epidemia 
psíquica”. Esse é um trecho de um livro de CG Jung, The Undiscovered Self , que 
um amigo acabou de enviar. Quando nossos sentimentos nos dominam, não podemos 
mais pensar ou conversar de maneira útil uns com os outros: esse é o ponto de 
vista do psicanalista suíço em termos simples. 
Url : https://consortiumnews.com/2022/03/08/patrick-lawrence-the-casualties-of-
empire/ 
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-08 16:24:24
Título: Veja nove vezes em que Bolsonaro atacou os direitos das mulheres
Descrição: Histórico de falas misóginas e sexistas começa muito antes de 2018, 
quando foi eleito presidente da República
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/08/veja-nove-vezes-em-que-
bolsonaro-atacou-os-direitos-das-mulheres

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-08 16:34:58
Título: Artigo | Novas redes, velhas práticas: a grande mídia contra as mulheres
em espaços de poder
Descrição: Mais uma vez, a mídia tradicional utiliza velhos recursos semióticos 
para destilar a mais sórdida misoginia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/08/artigo-novas-redes-velhas-
praticas-a-grande-midia-contra-as-mulheres-em-espacos-de-poder

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-08 17:50:12
Título: Dilma critica ‘silêncio generalizado’ sobre ataques machistas do MBL no 
golpe de 2016
Descrição: Segundo a ex-presidenta, a manifestação de Arthur do Val sobre as 
ucranianas demonstra o 'ódio, a violência e o desrespeito à mulher'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/dilma-critica-silencio-
generalizado-sobre-ataques-machistas-do-mbl-no-golpe-de-2016/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-08 00:00:00
Título: 'Praticamente integradas à sociedade', mulheres reagem à fala de 
Bolsonaro
Descrição: Nesta terça-feira (8), durante anúncio de projeto que prevê 
distribuição gratuita de absorventes, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse uma
frase que viralizou nas redes sociais. \Hoje em dia as mulheres estão 
praticamente integradas à sociedade. Nós as auxiliamos, estamos sempre ao lado 
dela, não podemos mais viver sem ela \. Usuários se manifestaram com 
incredulidade.Leia mais (03/08/2022 - 16h18)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/blogs/hashtag/2022/03/praticamente-integradas-a-sociedade-mulheres-reagem-
a-fala-de-bolsonaro.shtml

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-08 18:04:29
Título: TSE pede provas de inquérito sobre vazamento de dados sigilosos por 
Bolsonaro
Descrição: A solicitação foi encaminhada pelo corregedor do Tribunal, Mauro 
Campbell, ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do STF
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/tse-pede-provas-de-inquerito-sobre-
vazamento-de-dados-sigilosos-por-bolsonaro/

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-03-09
Título: Moscou espera que em reunião na Turquia chanceleres da Rússia e Ucrânia 
iniciem negociações
Descrição: A Ucrânia confirmou que uma reunião entre seu ministro das Relações 
Exteriores , Dmitry Kuleba, e Sergey Lavrov, chanceler russo, ocorrerá à margem 
de um fórum diplomático em Antália, na Turquia, na quinta-feira (10). A porta-
voz da chancelaria russa,  Maria Zakharova, disse que Moscou espera que a 
reunião seja realmente realizada.
Url : https://www.brasil247.com/mundo/moscou-espera-que-reuniao-chanceleres-da-
russia-e-ucrania-iniciem-negociacoes 

Fonte: Ria Novosti 
Data: 2022-03-08
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Título: O projeto "War on Fake" qualificou de falso o vídeo de Zelensky em Kiev
Descrição: Zelensky não está em Kiev, há sinais de que seu paradeiro exato está 
sendo ocultado, escreve o canal de telegramas Guerra às falsificações. Zelensky 
gravou dois vídeos para provar que ele está supostamente em Kiev, mas o canal 
anota algumas curiosidades: ele "grava o vídeo em seu telefone, depois há a 
edição e a mudança para uma câmera de TV... A imagem está atrás dele, desaparece
quando o ângulo muda. Zelenski tem um penteado ligeiramente diferente e um 
comprimento de restolho diferente em seu rosto". A provável localização de 
Zelensky é a cidade romena de Brasov: os usuários do site Flightradar notaram um
avião não identificado que voou da fronteira ucrano-romena, escoltado por 
helicópteros da AFU. É possível, disse o canal, que os aviões estivessem 
transportando Zelenskyy e sua equipe.
Url : https://ria.ru/20220308/zelenskiy-1777188354.html 

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-03-08
Título: A globalização sobreviverá à guerra? – Por Emir Sader
Descrição: Desde que o capitalismo aderiu ao modelo neoliberal, a globalização 
se encarregou de estender o novo modelo por todo o mundo. Abertura dos mercados 
nacionais, desregulação econômica, privatizações, prioridade dos ajustes fiscais
– tudo o que o Consenso de Washington e o pensamento único pretenderam que 
fossem normas necessárias e universais. De repente, já neste século vieram, 
surpreendentemente, a pandemia e a guerra da Ucrânia. Os países passaram a 
reagir nacionalmente a seus efeitos, cada um buscando formas de recompor a 
capacidade de ação dos seus Estados, para melhor resistirem à consequências 
tanto da pandemia, da crise da saúde publica, como ao enfrentamento bélico entre
a Rússia e os Estados Unidos – intermediado pela Otan e pela Ucrânia.
Url : https://revistaforum.com.br/opiniao/2022/3/8/globalizao-sobrevivera-
guerra-por-emir-sader-111203.html 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-08 22:02:16
Título: Em marcha plural, grupos de mulheres cobram igualdade de gênero em 
Brasília
Descrição: Diferentes pautas foram lembradas, como o pedido de derrubada do veto
ao PL que libera absorventes gratuitos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/08/em-marcha-plural-grupos-de-
mulheres-cobram-igualdade-de-genero-em-brasilia

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-08 21:23:03
Título: Avenida Paulista é fechada por mulheres neste 8 de março: \Pela vida e 
contra Bolsonaro\
Descrição: Manifestantes queimaram boneco do deputado estadual Arthur do Val, 
autor de falas misóginas sobre mulheres ucranianas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/08/avenida-paulista-e-fechada-por-
mulheres-neste-8-de-marco-pela-vida-e-contra-bolsonaro

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-08 16:22:37
Título: Damares reserva em 2022 a menor verba para o combate à violência contra 
mulher em quatro anos
Descrição: Há prioridade para pautas “ideológicas e moralistas” no ministério, 
diz pesquisadora
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/08/damares-reserva-em-2022-a-menor-
verba-para-o-combate-a-violencia-contra-mulher-em-quatro-anos
 
Fonte: Congresso em Foco
Título: Pela cassação de Arthur do Val
Descrição: Marivaldo Pereira   Neste dia 8 de março, vamos para as ruas do 
Brasil e do mundo inteiro para lutar contra a violência de gênero, a 
discriminação e a intolerância cometidas, diariamente, contra as mulheres em 
todo o planeta. Provavelmente, a maioria das mulheres ucranianas não participará
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desses atos que acontecem em escala global. Estarão [ ]The post Pela cassação de
Arthur do Val appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/pela-cassacao-de-arthur-do-
val/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Relatório da CGU aponta grandes riscos caso o Serpro seja privatizado
Descrição: Em relatório divulgado no dia 4 de fevereiro, os técnicos da 
Controladoria Geral da União (CGU) analisaram riscos e vantagens da privatização
do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro).  No documento, feito a 
partir de interações entre a própria CGU e órgãos do Ministério da Economia 
ligados ao Programa de Desestatização, os técnicos da [ ]The post Relatório da 
CGU aponta grandes riscos caso o Serpro seja privatizado appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/tipo/patrocinado/relatorio-da-cgu-
aponta-grandes-riscos-caso-o-serpro-seja-privatizado/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-08 16:03:56
Título: EUA e Reino Unido suspendem importação de combustível da Rússia 
Descrição: \Vamos atacar a principal artéria da economia russa\, declarou Joe 
Biden ao anunciar a medida
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/08/eua-e-reino-unido-suspendem-
importacao-de-combustivel-da-russia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-08 14:44:16
Título: Mulheres são as mais impactadas pelas desigualdades na América Latina
Descrição: Região mais desigual do mundo, a América Latina retrocedeu 27 anos em
índices que indicam aumento da pobreza
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/08/mulheres-sao-as-mais-impactadas-
pelas-desigualdades-na-america-latina

Fonte: The Intercept
Data: 2022-03-08 10:00:07
Título: Fernanda vai embora: sem proteção do estado, travestis juradas de morte 
buscam exílio
Descrição: Sem ajuda estatal, técnica em enfermagem e ativista buscou apoio fora
do país. Repete assim o caminho de outra travesti negra, Maria Clara de Sena.The
post Fernanda vai embora: sem proteção do estado, travestis juradas de morte 
buscam exílio appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/03/08/fernanda-vai-embora-sem-garantia-
estado-travestis-juradas-morte-exilio/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-08 14:06:10
Título: Ocupação é inaugurada no Rio de Janeiro para organizar mulheres em 
situação de vulnerabilidade
Descrição: Imóvel ocupado no centro da cidade estava vazio havia mais de oito 
anos, sem cumprir função social, segundo o movimento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/08/ocupacao-e-inaugurada-no-rio-de-
janeiro-para-organizar-mulheres-em-situacao-de-vulnerabilidade
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-08 11:49:39
Título: Rio: ações solidárias tentam minimizar impactos da tragédia de 
Petrópolis e da pandemia
Descrição: Para liderança do projeto Ame Santo Amaro, “o coletivo fez e e 
continua fazendo a diferença na vida de muita gente”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/08/rio-acoes-solidarias-tentam-
minimizar-impactos-da-tragedia-de-petropolis-e-da-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-08 10:19:43
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Título: Nova diretora de educação ambiental de Bolsonaro nunca trabalhou com 
meio ambiente ou educação
Descrição: Atiradora esportiva, Cristiane Freitas era assessora da ministra 
Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/08/nova-diretora-de-educacao-
ambiental-de-bolsonaro-nunca-trabalhou-com-meio-ambiente-ou-educacao
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-09 05:26:21
Título: O que já era ruim, ficou pior
Descrição: Com discurso apocalíptico, governo de São Paulo maquia resultados de 
avaliação de aprendizagem e foge da responsabilidade por apagão na educação
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/o-que-ja-era-ruim-ficou-pior/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-08 21:34:14
Título: ‘Esquece esse troço’, diz Guedes ao rejeitar congelamento dos preços de 
combustíveis
Descrição: O petróleo manteve nesta terça 8 a trajetória de alta, impulsionado 
pelo embargo à produção russa anunciado por Estados Unidos e Reino Unido
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/esquece-esse-troco-diz-
guedes-ao-rejeitar-congelamento-do-preco-de-combustiveis/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-08 19:39:39
Título: Corretora diz que Lewandowski não fez proposta por imóvel de Abraham 
Weintraub
Descrição: Após contradição, Moraes determina novo depoimento do ex-ministro da 
Educação
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/corretora-diz-que-lewandowski-nao-
fez-proposta-por-imovel-de-abraham-weintraub/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-08 18:38:09
Título: Primeiro réu é declarado culpado por invasão do Capitólio dos EUA
Descrição: Guy Refitt, de 49 anos, foi condenado por levar uma arma a 
Washington, interferir no trabalho da polícia e impedir um procedimento oficial
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/primeiro-reu-e-declarado-culpado-por-
invasao-do-capitolio-dos-eua/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-08 16:35:09
Título: Em reação a novas sanções ocidentais, Putin decide limitar comércio de 
matérias-primas
Descrição: A relação completa de produtos afetados será divulgada pelo Kremlin 
em até dois dias
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/em-reacao-a-novas-sancoes-ocidentais-
putin-decide-limitar-comercio-de-materias-primas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-08 15:48:27
Título: Zelensky diz que ‘moderou’ ideia de entrar na Otan e admite ‘discutir’ 
áreas separatistas
Descrição: 'A aliança tem medo de qualquer controvérsia e de um confronto com a 
Rússia', afirmou o presidente ucraniano
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/zelensky-diz-que-moderou-ideia-de-
entrar-na-otan-e-admite-discutir-areas-separatistas/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-08 14:50:34
Título: Bolsonaro assina decreto para distribuição de absorventes
Descrição: No ano passado, o presidente vetou artigos de projeto de lei que 
previa a distribuição gratuita dos itens para estudantes de baixa renda, pessoas
em situação de rua, e ainda sob cárcere ou medida socioeducativa
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Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-assina-decreto-para-
distribuicao-de-absorventes/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-08 23:42:17
Título: Dilma diz que PT colocou mulher no centro da política pública
Descrição: No Dia Internacional da Mulher, Dilma Rousseff, Gleisi Hoffmann e ex-
ministras lembram o legado do PT na  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/dilma-diz-que-pt-colocou-mulher-no-centro-
da-politica-publica/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-08 19:11:31
Título: Requião lança carta aos trabalhadores e trabalhadoras
Descrição: O ex-senador Roberto Requião (sem partido), pré-candidato ao governo 
do Paraná, lança a carta aos trabalhadores e  Bem-vindo à verdade, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/requiao-lanca-carta-aos-trabalhadores-e-
trabalhadoras/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-08 18:07:55
Título: URGENTE: PRESIDENTE DO PSB DESTITUÍDO
Descrição: O presidente estadual do PSB (Partido Socialista Brasileiro) no 
Paraná, Severino Araújo, foi destituído pela executiva nacional  Bem-vindo à 
verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/urgente-presidente-do-psb-destituido/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-03-08 03:00:00
Título: Um olhar micro e uma cegueira macro. A hiperespecialização da ciência 
leva à atrofia de um ser humano integral. Entrevista especial com Peter Schulz
Descrição:  A hiperespecialização, que levou o campo científico a outro patamar,
poderia ser lida como um dos efeitos colaterais da Modernidade? O professor 
http://www.ihu.unisinos.br/616693-um-olhar-micro-e-uma-cegueira-macro-a-
hiperespecializacao-da-ciencia-leva-a-atrofia-de-um-ser-humano-integral-
entrevista-especial-com-peter-schulz
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-03-08 18:03:03
Título: Boicote de EUA e Reino Unido a petróleo russo pode levar barril a US$ 
150, diz analista
Descrição: Rússia responde por apenas 8% das importações de óleo dos EUA, mas 
proibição tem poder simbólico e causa volatilidade nos mercados. Um cenário 
muito mais grave acontecerá se Moscou cumprir a ameaça de fechar a torneira de 
gás natural para a Europa.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60668791?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-09 00:00:00
Título: Conselho da Fiesp tem 70 membros e pode reforçar lobby político
Descrição: Um grupo de 70 advogados e especialistas compõe o Conselho Superior 
de Assuntos Jurídicos da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo)
na gestão do empresário Josué Christiano Gomes da Silva. O órgão é presidido 
pelo advogado Cesar Asfor Rocha, ex-presidente do STJ (Superior Tribunal de 
Justiça).Leia mais (03/09/2022 - 01h44)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/blogs/frederico-vasconcelos/2022/03/conselho-da-fiesp-tem-70-membros-e-
pode-reforcar-lobby-politico.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
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Data: 2022-03-08 00:00:00
Título: Alckmin na vice de Lula
Descrição: Lula e Geraldo Alckmin estão fechando a aliança e o ex-governador e 
ex-candidato do PSDB à Presidência será o vice na chapa do petista. Como 
aliança, é um golpe de mestre. Vacina Lula e recoloca Alckmin no cenário do qual
foi afastado por sucessivas derrotas e erros de julgamento.Leia mais (03/08/2022
- 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/eliogaspari/2022/03/alckmin-na-vice-de-lula.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-08 00:00:00
Título: 'Já que vamos ter o Lula, que seja com um vice como o Alckmin', diz 
Tabata Amaral a empresários de SP
Descrição: No mesmo dia em que o PSB acertou a filiação de Geraldo Alckmin ao 
partido e afirmou que ele será indicado candidato a vice na chapa de Lula, a 
deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) fez ácidas críticas ao PT em um jantar 
com empresários em São Paulo. Detalhe: ela estava ao lado do namorado, o 
prefeito de Recife, João Campos (PSB), que é da cúpula da legenda e havia se 
reunido com o ex-governador algumas horas antes.Leia mais (03/08/2022 - 23h01)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/03/ja-que-vamos-ter-o-lula-que-seja-com-um-vice-
como-o-alckmin-diz-tabata-amaral-a-empresarios-de-sp.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-08 00:00:00
Título: PF está desmotivada e será um ativo em um governo Lula, diz petista 
Tarso Genro
Descrição: Ex-ministro da Justiça no segundo governo Lula (PT), Tarso Genro 
aponta a segurança pública como um tema tão importante como a economia na 
campanha eleitoral de 2022 e ataca o que ele chama de intervencionismo político 
do governo Bolsonaro na Polícia Federal.Leia mais (03/08/2022 - 13h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/pf-esta-desmotivada-e-sera-um-ativo-em-um-governo-lula-diz-
petista-tarso-genro.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-09 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 9 de março
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quarta-feira (9), marcada pelo banimento americano às 
importações de petróleo russo, pela eleição presidencial na Coreia do Sul e pelo
cancelamento das conversas entre Biden e líderes árabes por iniciativa dos 
países do Golfo.
Url :https://br.sputniknews.com/20220309/manha-com-sputnik-brasil-destaques-
desta-quarta-feira-9-de-marco-21747583.html
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