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Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-09
Título: Ato convocado por Caetano Veloso em Brasília reúne milhares contra o 
‘Pacote da Destruição’.
Descrição: Enquanto artistas, ambientalistas, movimentos sociais e estudantes 
faziam ato público em frente ao Congresso Nacional nesta quarta (9), o cantor e 
compositor Caetano Veloso foi recebido pelo presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG). A razão para ambas as mobilizações foi protestar contra o 
chamado “Pacote da Destruição“. Se aprovado, o conjunto de projetos de lei em 
tramitação vai facilitar o desmatamento, a mineração e o garimpo em terras 
indígenas, além de deixar a floresta à mercê da ação de grileiros e criminosos e
até descontrolar completamente o uso de agrotóxicos no país.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2022/03/ato-convocado-caetano-
veloso-reune-milhares-pacote-da-destruicao/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-09 22:36:37
Título: Mesmo sob protesto popular, Câmara aprova urgência de PL sobre mineração
em áreas indígenas
Descrição: Enquanto Caetano reunia milhares do lado de fora nesta quarta (9), 
requerimento de Bolsonaro obteve placar de 279 a 180
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/09/ignorando-protestos-camara-
aprova-urgencia-de-pl-sobre-mineracao-em-areas-indigenas

Fonte: Ria Novosti - Russia
Data: 2022-03-09
Título: Polyansky apontou para uma farsa sobre um ataque a civis em um hospital 
em Mariupol
Descrição: Dmitry Polyansky, primeiro vice-representante da Rússia na ONU, em 
seu Twitter chamou de falsos os dados sobre o ataque a civis no hospital 
Mariupol.Mais cedo, o secretário-geral da ONU, António Guterres , denunciou "o 
ataque de hoje a um hospital em Mariupol , onde estão localizados os 
departamentos de maternidade e infantil", em seu Twitter . Ele observou que os 
civis estão pagando o preço mais alto por uma guerra que não tem nada a ver com 
eles e pediu o fim da violência."É assim que nascem as notícias falsas. Em nossa
declaração de 7 de março, alertamos que este hospital havia sido transformado em
uma instalação militar por radicais. É muito alarmante que a ONU esteja 
distribuindo essas informações sem verificação ", comentou Polyansky.Em uma 
reunião do Conselho de Segurança da ONU em 7 de março, o representante 
permanente da Rússia na organização, Vasily Nebenzya , disse que os moradores de
Mariupol relataram: "tendo expulsado todo o pessoal da maternidade nº 1 em 
Mariupol, as forças armadas da Ucrânia equipou uma posição de tiro nele"; além 
disso, os radicais destruíram completamente um dos jardins de infância da 
cidade.
Url : https://ria.ru/20220310/mariupol-1777388570.html 

Fonte: Livro – A Primeira Vítima – Editora Fronteira - 1978
Título:  Phillip Knightley (1929-2016) em seu famoso livro “A Primeira Vítima”, 
sobre correspondentes de guerra, serviços de inteligência e propaganda.
Descrição: Phillip faleceu em 2016, participava  da luta pela liberdade de 
Asange. “O melhor esforço dos franceses nessa área das falsas atrocidades foi o 
referente ao “bebê belga sem mãos”….Um homem a quem não vi, disse a um oficial 
da Sociedade Católica ter visto com seus próprios olhos a soldadesca alemã 
cortar os braços de um bebê que se agarrava às saias da mãe.” O prelado Belga 
Cardeal Mercier realizou um inquérito, mas não conseguir confirmar a história. 
Quando a matéria de atrocidades ficou desacreditada, já cumprira seu papel.” 
Url : https://en.wikipedia.org/wiki/Phillip_Knightley 
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-09 15:44:26
Título: MPF: liberação de mineração em terras indígenas pelo Congresso é 
inconstitucional
Descrição: Governo acelera votação na Câmara de projeto de lei que autoriza 
exploração mineral sem dar poder de veto a indígenas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/09/pl-que-permite-mineracao-em-
terras-indigenas-pode-ser-votado-hoje-entenda-o-que-esta-em-jogo

Fonte: Revista Foru
Data: 2022-03-09
Título: Caetano Veloso no Senado: “O país vive sua maior encruzilhada ambiental”
Descrição: O cantor e compositor Caetano Veloso e outros representantes da 
classe artística entregaram ao Congresso Nacional, na tarde desta quarta-feira 
(9), um documento contra o PL do Veneno e para “ampliar a voz da sociedade 
civil no ‘Ato pela Terra’”, conforme definiu o músico. O objetivo é pedir que os
congressistas assumam a “responsabilidade de impedir mudanças legislativas 
irreversíveis” contra projetos de lei que colaboram com a destruição do meio 
ambiente, como os que se referem ao aumento do desmatamento, do garimpo, do uso 
de agrotóxicos e que prejudicam os territórios indígenas do Brasil. Chico 
Buarque participou por videoconferência e endossou o pedido. Ele disse que não 
compareceu ao Senado porque está se recuperando de uma cirurgia. O músico 
classificou o PL do Veneno como "criminoso". "Faço questão de juntar minha voz à
voz dos artistas e dos movimentos sociais para manifestar nosso repúdio a essas 
leis". Ele destacou, ainda, que o projeto não pensa na "saúde do povo 
brasileiro" e lamentou a "ameaça que representa às terras indígenas".
Url : https://revistaforum.com.br/meio-ambiente/2022/3/9/caetano-veloso-no-
senado-o-pais-vive-sua-maior-encruzilhada-ambiental-111254.html 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-03-09
Título: Brasil registra 518 mortes em 24 horas e se aproxima de 653 mil vidas perdidas
Descrição: O Brasil registrou, nesta terça-feira (8), 518 mortes em consequência
de complicações causadas pela Covid-19 em apenas 24 horas, 
totalizando 652.936 vidas perdidas para a doença  desde o início da pandemia, em
março de 2020. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 460, abaixo da 
marca de 500 pelo sexto dia seguido. Entre segunda-feira (7) e terça, foram 
registrados 78.374 novos casos da doença, chegando ao total de 29.144.964 
diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de 
casos nos últimos 7 dias foi a 47.928.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/brasil-registra-518-mortes-em-24-horas-e-
se-aproxima-de-653-mil-vidas-perdidas-7c0e 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-09 18:23:29
Título: Alexandre atende TSE e compartilha novas provas contra Bolsonaro
Descrição: O ministro autorizou o compartilhamento de provas obtidas no 
vazamento de informações sobre o ataque hacker aos sistemas do Tribunal Superior
Eleitoral
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/alexandre-atende-tse-e-
compartilha-novas-provas-contra-bolsonaro/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-09
Título: Refinaria privatizada vende gasolina 27,4% mais cara do que a Petrobras
Descrição:  A privatizada Refinaria Mataripe, em São Francisco do Conde (BA), 
tem os combustíveis mais caros do país. A antiga Landulpho Alves (Rlam), vendida
ao capital privado pelo governo Bolsonaro, é administrada pela Acelen desde 1º 
de dezembro do ano passado. A gasolina vendida pela Mataripe custa 
atualmente 27,4% a mais, na comparação com os preços praticados pela Petrobras. 
No chamado diesel S-10, a diferença é ainda maior, e chega a 28,2%. A checagem 
foi feita pelo Observatório Social da Petrobras (OSP) e publicada nesta quarta-
feira (9) pelo jornal O Estado de S. Paulo.
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Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/03/refinaria-privatizada-
vende-gasolina-274-mais-cara-do-que-a-petrobras/ 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-09 16:59:38
Título: STJ manda governo informar a Lula se houve conluio entre EUA e Lava Jato
Descrição: O petista já havia solicitado diretamente ao Ministério da Justiça o 
acesso aos dados, mas não obteve sucesso
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/stj-manda-governo-informar-a-lula-
se-houve-conluio-entre-eua-e-lava-jato/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Como cada deputado votou na urgência da mineração em terras indígenas
Descrição: A Câmara dos Deputados aprovou, por 279 a favor, 180 contrários e 
três abstenções, um requerimento de urgência para o Projeto de Lei (PL) 
191/2020, que autoriza a mineração em terras indígenas. O texto, criticado por 
ambientalistas e especialistas em direitos humanos, deve agora ser levado a 
votação  ao mesmo tempo em que um [ ]The post Como cada deputado votou na 
urgência da mineração em terras indígenas appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/temas/meio-ambiente/como-cada-deputado-
votou-urgencia-para-mineracao-em-terras-indigenas/

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-03-09
Título: PSOL pode participar da coordenação da campanha de Lula e até compor 
chapa
Descrição: Lideranças do PT e do PSOL se reuniram, nesta quarta-feira (9), para 
debater possível unidade na eleição presidencial, em torno da candidatura 
de Lula, e convergências no enfrentamento a Jair Bolsonaro. Trata-se da primeira
reunião das duas legendas que se debruçou neste tema. O PSOL tende a apoiar a 
candidatura de Lula à presidência já no primeiro turno, o que seria inédito. 
À Fórum, Juliano Medeiros, presidente da sigla, afirmou que a reunião foi 
positiva e representou o "primeiro esforço de encontrar caminhos para a 
unidade".
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/3/9/psol-pode-participar-da-
coordenao-da-campanha-de-lula-ate-compor-chapa-111252.html 

Fonte: Revista Fourm
Data: 2022-03-09
Título: Lula segue à frente de Bolsonaro em nova pesquisa, confirmando margem 
mais estreita
Descrição: Levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra cenário
que já havia surgido em outras sondagens, como diferença menor entre o petista e
o atual presidente de extrema direita
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/3/9/lula-segue-frente-de-
bolsonaro-em-nova-pesquisa-confirmando-margem-mais-estreita-111258.html 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-09 18:13:30
Título: Em novo governo, MTST não será coadjuvante, mas sujeito da história, diz
Lula
Descrição: 'Vocês fazem parte dessa luta futura que precisamos construir. Vamos 
voltar e mudar este País', afirmou o petista em vídeo dirigido aos militantes
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/em-novo-governo-mtst-nao-sera-
coadjuvante-mas-sujeito-da-historia-diz-lula/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-09 20:34:29
Título: Caravana com 150 indígenas vai a Brasília e tenta barrar votação do PL 
da mineração
Descrição: Com reuniões e atos, delegação da Bahia pressiona contra a votação do
PL 191/2020, prioridade do governo Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/09/caravana-com-150-indigenas-vai-
a-brasilia-e-tenta-barrar-votacao-do-pl-da-mineracao
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Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-03-09 11:00:00
Título: Jovens periféricos na linha de frente do combate à emergência climática 
no Brasil
Descrição: Entre os mais impactados, ativistas das periferias se mobilizam cada 
vez mais na luta contra a mudança do clima, conversamos com 4 deles, vindos do 
Maranhão, Pará, Rio e São Paulo
Url :https://apublica.org/2022/03/jovens-perifericos-na-linha-de-frente-do-
combate-a-emergencia-climatica-no-brasil/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-09 00:00:00
Título: Aras é criticado após dizer que mulheres têm 'o prazer de escolher a cor
das unhas'
Descrição: A ANPR (Associação Nacional dos Procuradores da República) criticou 
as falas do procurador-geral da República, Augusto Aras, que afirmou que as 
mulheres têm \o prazer de escolher a cor das unhas\ e também o sapato que vão 
calçar.Leia mais (03/09/2022 - 21h51)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/aras-e-criticado-apos-dizer-que-mulheres-tem-o-prazer-de-
escolher-a-cor-das-unhas.shtml

Fonte: Viomundo
Data: 2022-03-09
Título: Lelê Teles: Um belo dia libertarei o grito preso na garganta
Descrição: Um dia, sem avisar, eles vieram e levaram a Sara Winter; como eu não 
queria ucranizar o Brasil, não me incomodei. No dia seguinte, eles retornaram e 
levaram o Oswaldo Eustáquio; bola de ferro nos calcanhares. E eu caguei praquele
bosta. Encorajados pelo meu silêncio, eles voltaram, pularam o muro, pisaram a 
grama e levaram o Daniel Silveira, dando-lhe uma surra de gato morto. E eu não 
dei a mínima. Quando menos se esperava, eles apontaram de novo na esquina, 
mataram o cão, arrancaram as flores e levaram Zé Trovão e Bob Jefferson. Eu 
fiquei espiando pela fresta da cortina, silente. E eles continuaram avançando, 
bravos e destemidos: anularam todos os processos do juiz ladrão e colocaram uma 
espada no pescoço dos dallagnois. Tranquei a porta e apaguei a luz da sala; 
calado. Aí, mostrando que não tinham limites, eles botaram perdigueiros no 
calcanhar do Allan dos Santos, nas estranjas. E eu dei de ombros. Então, na 
calada da noite, mandaram satanás levar o Olavo de Carvalho. Apaguei a luz, 
acendi um cigarro e fiquei a observar por trás das cortinas. Lá fora, já não 
havia mais muro, nem gramas, nem flores e nem cão. Livres, eles avançaram ainda 
mais: calaram Monark e arrancaram a máscara do Pequeno Kim. Como eu sou 
antinazi, achei foi pouco. Agora, irrefreáveis, vão cassar o mandato do Mamãe 
Falhei e já cancelaram o Tour de Blonde do Renan Santos. E eu num digo é nada. 
Sei que, se eu continuar em silêncio, um dia eles virão em bando ainda maior, 
archotes nas mãos, faca nos dentes, e levarão o ZeroZero, o ZeroUm, o ZeroDois, 
o ZeroTrês e o ZeroQuatro. E então, neste belo dia, sob a luz dos primeiros 
raios de sol, abrirei as cortinas, abrirei as janelas e soltarei a minha voz…
Libertarei o grito que estava preso na garganta: “Queima quengaral!” Palavra da 
salvação.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/lele-teles-um-belo-dia-
libertarei-o-grito-preso-na-garganta.html  

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-03-09
Título: Trigo já subiu 46,2% no mundo e até preço do pão francês pode disparar. Veja por 
que
Descrição: O pão francês, um dos produtos mais consumidos pelos brasileiros, que
já estava registrando seguidas altas porque a plantação de trigo foi afetada 
pela seca em algumas regiões do país e enchentes em outras, deverá ficar mais 
caro nos próximos meses por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. E não é só o

https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/lele-teles-um-belo-dia-libertarei-o-grito-preso-na-garganta.html
https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/lele-teles-um-belo-dia-libertarei-o-grito-preso-na-garganta.html
https://apublica.org/2022/03/jovens-perifericos-na-linha-de-frente-do-combate-a-emergencia-climatica-no-brasil/
https://apublica.org/2022/03/jovens-perifericos-na-linha-de-frente-do-combate-a-emergencia-climatica-no-brasil/
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/03/aras-e-criticado-apos-dizer-que-mulheres-tem-o-prazer-de-escolher-a-cor-das-unhas.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/03/aras-e-criticado-apos-dizer-que-mulheres-tem-o-prazer-de-escolher-a-cor-das-unhas.shtml
https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/03/aras-e-criticado-apos-dizer-que-mulheres-tem-o-prazer-de-escolher-a-cor-das-unhas.shtml


pãozinho nosso de cada dia que terá preços reajustados, vários alimentos têm 
trigo na composição e vão subir também, entre eles o óleo de soja.
O motivo é que os dois países do leste europeu, juntos, são os maiores 
produtores de trigo, responsáveis por 29% do consumo mundial e o conflito afeta 
não só a produção, mas toda a logística de exportação. Portos estão fechados, o 
transporte está parado e, somado a isso, há sanções econômicas contra a Rússia. 
Com todos esses fatores, a demanda supera a oferta em escala global e, conforme 
as leis de mercado, quando isso acontece, o primeiro impacto é um aumento no 
preço de produtos.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/trigo-ja-subiu-46-2-no-mundo-e-ate-preco-
do-pao-frances-pode-disparar-veja-por-q-7e86 

Fonte: Al Mayadeen – Líbano 
Data: 2022-03-09
Título: Biolaboratórios militares na Ucrânia e a expansão do desastre
Descrição: Os biolaboratórios militares na Ucrânia são administrados por 
contratantes norte-americanos como o Southern Research Institute (SRI), Black & 
Veatch Special Project Corp, CH2M Hill e Metabiota que têm projetos sobre 
cólera, influenza e Zika, todos patógenos de importância militar para o 
Pentágono.
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1566457/biolaboratorios-militares-
en-ucrania-y-la-expansi%C3%B3n-del-desa 

Fonte: Resistir - Portugal
Data: 2022-03-06
Título: Até que ponto era crível a ameaça nuclear da Ucrânia?
Descrição: Por Andrew Korybko: O conhecimento do que aconteceu secretamente ao 
mais alto nível das relações inter-estatais explica, em retrospectiva, a 
operação militar especial da Rússia na Ucrânia. O Presidente Putin explicou o 
cronograma da operação especial do seu país na Ucrânia como sendo em parte 
impulsionada pela premente ameaça nuclear que esta vizinha ex-República 
Soviética representava para a Rússia. Estas alegações foram rejeitadas pelos WSM
(Western Mainstream Media) liderados pelos EUA ao longo da sua campanha de 
guerra de informação em curso contra aquela Grande Potência Eurasiática, mas 
merecem alguma nova elaboração uma vez que são definitivamente muito críveis. De
facto, eles desencadearam a operação, uma vez que Moscovo foi obrigada a 
assegurar a integridade das suas linhas vermelhas de segurança nacional, a 
seguir à insinuação do Presidente ucraniano, Zelensky, na Conferência de 
Segurança de Munique do mês passado, de que o seu país estava a contemplar 
seriamente a produção de armas nucleares.
Url : https://www.resistir.info/russia/korybko_06mar22.html 

Fonte: China Daily
Data: 2022-03-10
Título: O mistério dos 336 laboratórios biológicos dos EUA na Ucrânia
Descrição: O conflito Rússia-Ucrânia em curso levou a algumas descobertas 
inesperadas. Os meios de comunicação russos informaram recentemente que o 
Pentágono havia encomendado mais de 30 laboratórios biológicos na Ucrânia, onde 
grandes quantidades de vírus perigosos eram armazenadas. Os Estados Unidos 
supostamente dependem desses laboratórios para implementar sua pesquisa de 
guerra biológica. E estes são apenas um punhado, ou menos de 10% dos 336 
laboratórios biológicos que os EUA supostamente controlam em 30 países ao redor 
do mundo. Agora também está claro por que os EUA tentaram, por quatro décadas, 
impedir que a Convenção de Armas Biológicas estabelecesse um mecanismo de 
verificação. Dos 182 signatários da convenção, os EUA são o único que desistiu 
das negociações para tal mecanismo em 2001. É claro que com isso os EUA querem 
proteger os segredos de seus 336 laboratórios biológicos em todo o mundo. Os 
últimos relatórios dizem que a embaixada dos EUA na Ucrânia apagou às pressas 
informações relacionadas aos laboratórios biológicos de lá. Mas eles não podem 
apagar o fato sobre a existência de tais laboratórios em todo o mundo. É hora de
os EUA publicarem informações sobre esses laboratórios biológicos, incluindo que
tipo de vírus estão armazenados lá, que "pesquisa" está acontecendo e que danos 
eles representam para as pessoas nesses países e em todo o mundo. O mundo 
deveria exigir respostas.
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Url : http://www.chinadaily.com.cn/a/202203/10/WS622942dfa310cdd39bc8b92f.html 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-09 19:33:30
Título: Em resposta a fã ucraniana, Roger Waters critica líderes \gângsters\ e 
pede diplomacia
Descrição: Conhecido pelo engajamento político, o ex-Pink Floyd surpreendeu 
jovem ucraniana com resposta em tom crítico e solidário
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/09/em-resposta-a-fa-ucraniana-
roger-waters-critica-lideres-gangsters-e-pede-diplomacia
 
Fonte: Jornal Notícias - Moçambique
Data: 2022-03-10
Título: “Gombe” ameaça 580 mil pessoas em duas províncias
Descrição: Quinhentas e oitenta e quatro mil e quatrocentos e quarenta e sete 
pessoas, 7104 escolas e 679 unidades sanitárias poderão ser afectadas pelo 
ciclone tropical Gombe entre hoje e amanhã, nas províncias de Nampula e 
Zambézia. A informação foi partilhada ontem em Maputo, na terceira sessão 
extraordinária do Conselho Técnico do Instituto Nacional de Gestão e Redução do 
Risco de Desastres (INGD), que analisou possíveis impactos deste sistema 
atmosférico e acções de mitigação.
Url : https://www.jornalnoticias.co.mz/destaque/gombe-ameaca-580-mil-pessoas-em-
duas-provincias/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-09 15:02:09
Título: Petrópolis (RJ): apenas 22% das 5 mil ocorrências após chuvas tiveram 
laudos da Defesa Civil
Descrição: Deslizamentos e enchentes do dia 15 de fevereiro provocaram 233 
mortes, busca por desaparecidos continua
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/09/petropolis-rj-apenas-22-das-5-
mil-ocorrencias-apos-chuvas-tiveram-laudos-da-defesa-civil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-09 13:17:46
Título: Agricultores processam União devido a violações causadas por decisões de
Sergio Moro
Descrição: Os trabalhadores, hoje todos absolvidos, relatam prisão preventiva 
ilegal, abuso de autoridade e excesso policial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/09/agricultores-processam-uniao-
devido-a-violacoes-causadas-por-decisoes-de-sergio-moro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-09 12:49:52
Título: Trabalhadores da educação de Minas deflagram greve por tempo 
indeterminado
Descrição: Principal reivindicação da categoria é que o governo do estado pague 
o piso salarial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/09/trabalhadores-da-educacao-de-
minas-deflagram-greve-por-tempo-indeterminado
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-09 12:27:23
Título: Maria da Penha Virtual estende atendimentos a vítimas de violência 
doméstica de todo o RJ
Descrição: O web aplicativo permite que a mulher solicite à Justiça medida 
protetiva de urgência sem que precise sair de casa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/09/maria-da-penha-virtual-estende-
atendimentos-a-vitimas-de-violencia-domestica-de-todo-o-rj
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-09 08:41:23
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Título: Mais de 60 entidades assinam manifesto contra nova diretora de educação 
ambiental de Bolsonaro
Descrição: Após reportagem do Brasil de Fato, organizações publicam texto 
contestando escolha de profissional sem experiência
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/09/mais-de-60-entidades-assinam-
manifesto-contra-nova-diretora-de-educacao-ambiental-de-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-09 08:24:27
Título: Nora Cortiñas: “Continuamos atrasados na defesa da mulher com todos os 
seus direitos”
Descrição: Ativista do movimento argentino Mães da Praça de Maio é a convidada 
do programa de estreia de Caminhos para o Mundo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/09/nora-cortinas-continuamos-
atrasados-na-defesa-da-mulher-com-todos-os-seus-direitos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-09 08:12:13
Título: Esquerdas devem “denunciar a política de potência”, diz historiador 
sobre guerra na Ucrânia
Descrição: Daniel Aarão Reis avalia que esquerdas precisam denunciar o 
“conjunto” ao invés de escolher lados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/09/esquerdas-devem-denunciar-a-
politica-de-potencia-diz-historiador-sobre-guerra-na-ucrania
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-09 21:28:31
Título: Pacheco anuncia desistência de pré-candidatura à Presidência
Descrição: Presidente do Senado comunicou da da tribuna do Senado que vai se 
dedicar ao Legislativo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pacheco-anuncia-desistencia-de-
pre-candidatura-a-presidencia/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-09 20:25:05
Título: PT, PCdoB e PV entram em acordo por federação, PSB deve ficar de fora
Descrição: Segundo Luciana Santos, presidenta do PCdoB, 'o tempo político do PSB
não é o mesmo' dos outros partidos
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pt-pcdob-e-pv-entram-em-acordo-
por-federacao-psb-deve-ficar-de-fora/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-09 19:34:02
Título: ‘Não tem esse negócio de ensinar que nasceu homem, mas pode ser mulher’,
diz ministro da Educação
Descrição: No início do ano, Milton Ribeiro foi denunciado ao STF após dizer que
adolescentes homossexuais têm origem em 'famílias desajustadas'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/nao-tem-esse-negocio-de-
ensinar-que-nasceu-homem-mas-pode-ser-mulher-diz-ministro-da-educacao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-09 18:30:47
Título: Servidores da segurança de Minas Gerais usam bombas em protesto por 
salários
Descrição: Os agentes afirmam que o governo de Romeu Zema não cumpriu acordo que
previa um reajuste escalonado, com reposição de 41% até 2021
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/servidores-da-seguranca-de-minas-
gerais-usam-bombas-em-protesto-por-salarios/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-09 16:18:18
Título: Paraná Pesquisas: 56% desaprovam e 39% aprovam o governo Bolsonaro
Descrição: 47% dos entrevistados classificaram a gestão como ruim ou péssima e 
28,1% a definiram como boa ou ótima
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Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/parana-pesquisas-56-
desaprovam-e-39-aprovam-o-governo-bolsonaro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-09 16:06:06
Título: OMS alerta que pandemia está longe de acabar
Descrição: Organização diz que vários países reduziram drasticamente seus testes
usados para detectar novas variantes
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/oms-alerta-que-pandemia-esta-longe-
de-acabar/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-09 15:43:38
Título: Projetos lançados em São Luiz do Paraitinga reiteram musicalidade local
Descrição: Quatro iniciativas de músicos da região reafirmam que a produção 
cultural continua viva na cidade histórica do Vale do Paraíba
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/projetos-lancados-em-
sao-luiz-do-paraitinga-reiteram-musicalidade-local1/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-09 15:39:19
Título: Mulher não precisa que marido autorize laqueadura, decide Câmara
Descrição: A legislação atual determina que, no caso de pessoas casadas, tanto o
homem quanto a mulher precisam de consentimento para se submeter a procedimentos
de esterilização
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/mulher-nao-precisa-que-marido-
autorize-laqueadura-decide-camara/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-09 15:16:09
Título: Fachin oficia novamente Telegram e pede ‘cooperação’ contra 
desinformação
Descrição: O ministro busca cooperação entre o aplicativo de mensagens e a Corte
eleitoral no combate à desinformação nas eleições 2022
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/fachin-oficia-novamente-telegram-
e-pede-cooperacao-contra-desinformacao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-09 14:24:51
Título: Putin e Scholz discutem ‘esforços diplomáticos’ e ‘aspectos 
humanitários’ na Ucrânia
Descrição: Na quinta-feira 10 deve acontecer um diálogo na Turquia entre os 
chanceleres russo, Sergey Lavrov, e ucraniano, Dmytro Kuleba
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/putin-e-scholz-discutem-esforcos-
diplomaticos-e-aspectos-humanitarios-na-ucrania/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-09 23:12:34
Título: A íntegra da carta de Requião aos trabalhadores, confira
Descrição: ► Requião propõe congelamento e água e luz em carta a trabalhadores O
ex-senador Roberto Requião (sem  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/a-integra-da-carta-de-requiao-aos-
trabalhadores-confira/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-09 20:28:37
Título: PSB perde cinco deputados no Paraná
Descrição: ► Deputados estaduais Alexandre Curi, Artagão Junior, Jonas 
Guimarães, Luiz Claudio Romanelli e Tiago Amaral deixam o  Bem-vindo à verdade, 
o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/psb-perde-cinco-deputados-no-parana/
 
Fonte: IHU Notícias
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Data: 2022-03-09 03:00:00
Título: A iminência do fim da aventura humana na terra. Entrevista especial com 
Caio Maciel
Descrição:  
Pandemia viral, eventos climáticos extremos e http://www.ihu.unisinos.br/616725-
sociedade-ameacada-a-iminencia-do-fim-da-aventura-humana-na-terra-entrevista-
especial-com-caio-maciel
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-10 05:00:21
Título: Violência contra a mulher cresce quase 30% em SP, com pelo menos 157 
casos de feminicídio em 2021, diz pesquisa
Descrição: RIO — Um levantamento da Rede de Observatórios da Violência, 
divulgado nesta quinta-feira (10), revela números preocupantes quanto à 
segurança das mulheres em pelo menos cinco estados do Brasil que são 
acompanhados pelo grupo. Em 2021, por exemplo, uma mulher foi vítima de 
feminicídio por dia em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco ou Ceará, 
segundo os dados levantados extraoficialmente. 
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/violencia-contra-mulher-cresce-quase-30-em-
sp-com-pelo-menos-157-casos-de-feminicidio-em-2021-diz-pesquisa-25425733
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-03-09 21:42:34
Título: Os difíceis cenários para uma solução negociada na guerra da Ucrânia
Descrição: As perspectivas para uma resolução pela via diplomática vêm se 
tornando mais complexas, segundo analistas internacionais.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60655159?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-09 00:00:00
Título: Apegado ao cargo, Bolsonaro insiste no figurino de governante 
involuntário
Descrição: A rotina de eventos antecipados de campanha, passeios de moto e 
comícios golpistas tem cansado Jair Bolsonaro. Num encontro com líderes 
evangélicos, o presidente disse que não vê a hora de deixar o cargo para \ir 
para a praia, tomar um caldo de cana na rua, voltar a pescar\. Embora passe boa 
parte do tempo pensando na reeleição, ele insiste no figurino do governante 
involuntário.Leia mais (03/09/2022 - 20h09)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2022/03/apegado-ao-cargo-bolsonaro-insiste-no-
figurino-de-governante-involuntario.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
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Título: Implicância de Tabata com Lula só não é maior que sua subserviência a 
empresários, diz advogado
Descrição: O advogado Marco Aurélio de Carvalho, que coordena o grupo 
Prerrogativas e organizou o jantar em que Lula (PT) e Geraldo Alckmin (sem 
partido) apareceram juntos pela primeira vez em público, em dezembro, diz que 
não se surpreende com as críticas ácidas que a deputada federal Tabata Amaral 
(PSB-SP) fez ao ex-presidente e ao PT em um encontro com empresários na segunda 
(7).Leia mais (03/09/2022 - 14h37)
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Descrição: Ex-advogado do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Rodrigo Henrique 
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Título: Lavrov conduz 1º encontro com chefe do MRE ucraniano após início da 
operação especial na Ucrânia
Descrição: O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, conduz a
primeira reunião com o chefe do MRE ucraniano, Dmitry Kuleba.
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Título: Defesa russa: Ucrânia perdeu controle sobre aviação e sistemas de defesa
antiaérea
Descrição: Segundo o representante oficial do Ministério da Defesa russo, major-
general Igor Konashenkov, 90% dos aeródromos militares ucranianos usados para 
instalação do efetivo principal da aviação de combate foram desativados.
Url :https://br.sputniknews.com/20220309/russia-antes-do-inicio-da-operacao-
ucrania-tinha-250-avioes-e-helicopteros-146-foram-destruidos-21752040.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-09 03:10:11
Título: MD da Rússia publica documento com planos de Kiev para atacar Donbass 
(FOTOS)
Descrição: O Ministério da Defesa da Rússia publicou documento que confirma os 
planos do regime de Kiev para realizar uma ofensiva em Donbass, em março.
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