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Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-10
Título: Morre Derly Carvalho, um dos principais resistentes à ditadura
Descrição: Nascido em Muriaé (MG) perto do final de 1939, Derly José de Carvalho
chegou aos 20 anos a São Bernardo do Campo, no ABC paulista, onde depois de
passar por vários locais foi trabalhar na Villares. Foi um dos pioneiros
do Sindicato dos Metalúrgicos. Militou no Partidão, depois no PCdoB, até chegar
à Ala Vermelha, já em 1968, e foi preso pela ditadura no ano seguinte e ficou
encarcerado durante um ano e sete meses. Esta quinta-feira (10) foi um dia de
homenagens a Derly, que morreu durante a madrugada, aos 82 anos. “Uma pessoa com
um grande coração, uma grande inteligência e grande força. (…) Viveu como um
guerreiro e morreu como um guerreiro, lutou até seu último segundo de vida”,
escreveu a neta Camille Nicole, em nome da família. “Toda a sua luta valeu a
pena, meu avô querido.” O enterro será realizado amanhã (11), às 9h, no
Cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo. Era uma família dedicada à
resistência. Além dele, seus irmãos Devanir, Joel, Daniel e Jairo estiveram na
militância política. Derly foi um dos 70 presos políticos “trocados” pela
liberdade do embaixador suíço Giovanni Bucher, em 1970. Viveu no Chile (até o
golpe de 1973) e na Argentina, depois foi para a Europa. Segundo o também expreso político Ivan Seixas, Joel e Daniel foram fuzilados, apesar de desarmados,
em uma emboscada do Centro de Informações do Exército (CIE) em Foz do Iguaçu
(PR). Já Devanir, o Comandante Henrique, do Movimento Revolucionário Tiradentes
(MRT), foi torturado durante três dias no Dops de São Paulo. Apenas Jairo
sobreviveu e mora na França. “Todas as homenagens a esse combatente serão
poucas”, escreveu Ivan sobre Derly.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/03/morre-derly-carvalhoresistentes-ditadura/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-10 12:33:41
Título: Petrobras anuncia aumento de 19% na gasolina e 25% no diesel após
disparada do petróleo
Descrição: Estatal diz que conflito entre Rússia e Ucrânia elevou petróleo e
tornou reajuste necessário
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/10/petrobras-anuncia-aumento-de-19na-gasolina-e-25-no-diesel-apos-disparada-do-petroleo
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-10 00:00:00
Título: Petrobras aplicou reajustes 13 vezes desde janeiro de 2021, e atual
aumento é o maior
Descrição: Com o mega-aumento anunciado nesta quinta-feira (10), a Petrobras já
aumentou a gasolina 13 vezes desde janeiro de 2021, quando teve início a
escalada de preços de combustíveis no Brasil. No caso do diesel foram 11
aumentos no período.Leia mais (03/10/2022 - 15h14)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/03/petrobras-aumentou-13-vezes-o-preco-da-gasolinadesde-janeiro-de-2021-e-atual-reajuste-e-o-maior.shtml
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-03-10
Título: Lula explica por que a gasolina está cara; confira
Descrição: “Você sabe por que a gasolina está cara? Você sabe por que o óleo
diesel está caro? É porque o Brasil tinha uma grande distribuidora chamada BR,
que foi privatizada, e agora você tem mais de 400 empresas importando gasolina
dos Estados Unidos a preço de dólar, quando nós temos autossuficiência e
produzimos petróleo em reais”, afirmou

Url : https://www.brasil247.com/economia/lula-explica-por-que-a-gasolina-estacara-confira-video
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-10 13:47:48
Título: Valor da cesta básica de fevereiro aumentou em todas as 17 capitais
pesquisadas pelo Dieese
Descrição: Na capital do país, valor médio da cesta de alimentos é de R$ 670,
segundo o Dieese
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/10/valor-da-cesta-basica-defevereiro-aumentou-em-todas-as-17-capitais-pesquisadas-pelo-dieese
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-10 21:31:05
Título: Por ampla maioria, Congresso derruba veto de Bolsonaro à distribuição
gratuita de absorventes
Descrição: Placar foi de 426 a 25 na Câmara e de 64 a 1 no Senado, queda do veto
vem após intensa pressão do movimento feminista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/10/por-ampla-maioria-congressoderruba-veto-de-bolsonaro-a-distribuicao-gratuita-de-absorventes
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-11 05:40:34
Título: Os ataques de Bolsonaro ao Iphan extrapolam a questão cultural e atendem
interesses bilionários
Descrição: Em 2019, mal assumiu, o presidente passou a demitir dirigentes das 27
superintendências estaduais do Iphan para substituí-los por indicados político
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/os-ataques-de-bolsonaro-ao-iphanextrapolam-a-questao-cultural-e-atendem-interesses-bilionarios/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-10
Título: Nicolelis estima que Brasil tem entre 800 mil e 1 milhão de mortes pela
covid-19
Descrição: Para o neurocientista Miguel Nicolelis, a imprensa tradicional vendeu
para a sociedade a ideia de que a variante ômicron, supostamente “mais leve”,
representaria o fim da pandemia. Contudo, a nova variante causou um “desastre”
nos dois primeiros meses deste ano. Com base nos dados do registro civil, ele
disse que o Brasil teve mais mortes pela covid-19 em janeiro e fevereiro do que
em igual período do ano passado. Assim, extrapolando para todo o período,
afirmou que o excedente de mortalidade no Brasil se aproxima de 1 milhão.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/03/nicolelisestima-que-brasil-tem-entre-800-mil-e-1-milhao-de-mortes-pela-covid-19/
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-10
Título: O que os EUA fizeram com o coronavírus de morcego na Ucrânia? O mundo
merece explicação
Descrição: O Ministério da Defesa da Rússia anunciou na quinta-feira que
laboratórios biológicos financiados pelos EUA na Ucrânia estavam realizando
experimentos com amostras de coronavírus de morcego. Não há fumaça sem fogo. As
discussões sobre os laboratórios biológicos dos EUA na Ucrânia estão
esquentando. Anteriormente, o Kremlin revelou evidências de que os EUA estavam
envolvidos na pesquisa de armas biológicas em laboratórios ucranianos. Também
disse que a Ucrânia destruiu amostras de vários patógenos. Na terça-feira,
Victoria Nuland, subsecretária de Estado para Assuntos Políticos dos EUA, disse
em uma audiência no Congresso que a Ucrânia tem instalações de pesquisa
biológica e que "estamos trabalhando com os ucranianos em como eles podem
impedir que qualquer um desses materiais de pesquisa caia nas mãos". das forças
russas." Os EUA devem esclarecer seus experimentos biológicos dentro e fora de
suas fronteiras, receber verificação e destruir suas armas químicas armazenadas
o mais rápido possível.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1254577.shtml

Fonte: Viomundo
Data: 2022-03-10
Título: Jeferson Miola: Mídia, Zelensky e ONU propagam fake news sobre ataque russo à
maternidade, apesar de a farsa com modelo fotográfica ter sido desmascarada
Descrição: Do teatro da guerra na Ucrânia surgiu a notícia de ataque russo a um
hospital materno-infantil na cidade de Mariupol, no sul do país. O ataque,
ocorrido na 4ª feira, 9/3, teria deixado pelo menos 17 pessoas feridas, informou
o noticiário. Este episódio é um excelente roteiro sobre como se produzem, se
encenam e se propagam notícias falsas que, num passe de mágica cibernética,
alcançam instantaneamente todos os lugares habitados do globo terrestre.
E este episódio farsesco também confirma o ditado de autoria desconhecida que
diz que numa guerra, a verdade é a primeira vítima.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/jeferson-miola-midia-hegemonicaucrania-e-otan-propagam-fake-news-sobre-ataque-russo-a-maternidade-apesar-de-afarsa-com-modelo-fotografica-ter-sido-desmascarada.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-10 18:16:26
Título: Lula vai anunciar candidatura em grande evento em São Paulo no dia 9 de
abril
Descrição: Pessoas próximas a Lula confirmaram que o desejo do ex-presidente é
marcar os quatro anos de sua prisão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/10/lula-vai-anunciar-candidaturaem-grande-evento-em-sp-no-aniversario-de-sua-prisao-9-de-abril
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-10 12:16:25
Título: Exclusivo: Requião bate martelo em filiação ao PT após encontro com
centrais sindicais
Descrição: Ex-presidente Lula é aguardado para acompanhar ato de filiação, que
deverá ser realizado no dia 18
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/10/exclusivo-requiao-bate-marteloem-filiacao-ao-pt-apos-encontro-com-centrais-sindicais
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-10 22:06:07
Título: Governo de PE vistoria engenho onde criança foi morta, mas
desapropriação ainda é incerta
Descrição: Perseguição a trabalhadores rurais em Barreiros (PE) veio à tona após
assassinato de menino de 9 anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/10/governo-de-pe-vistoria-engenhoonde-crianca-foi-morta-mas-desapropriacao-ainda-e-incerta
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-10 11:38:59
Título: RJ: \Festival Justiça por Marielle e Anderson\ divulga programação
gratuita no Circo Voador
Descrição: Evento no dia 14 marca os quatro anos do assassinato da vereadora
Marielle Franco e seu motorista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/10/rj-festival-justica-pormarielle-e-anderson-divulga-programacao-gratuita-no-circo-voador
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-10 00:00:00
Título: Erika Hilton presta queixa após mulher ameaçar incendiar sua casa e seu
corpo
Descrição: A vereadora de São Paulo Erika Hilton (PSOL) registrou boletim de
ocorrência e ofereceu representação criminal contra uma mulher após ser ameaçada
de morte. A autora, que fez a intimidação por email, ainda não teve sua
identidade confirmada.Leia mais (03/10/2022 - 08h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co

m.br/colunas/monicabergamo/2022/03/erika-hilton-presta-queixa-apos-mulherameacar-incendiar-sua-casa-e-seu-corpo.shtml
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-03-10 03:00:00
Título: Ausência de políticas públicas e desigualdade de gênero estão no centro
do aumento dos casos de feminicídio. Entrevista especial com Fernanda
Vasconcellos
Descrição:
Em janeiro de 2022, o governo do Rio Grande do Sul divulgou dados sobre a
violência no Estado, apontando que houve a [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/616775-ausencia-de-politicas-publicas-edesigualdade-de-genero-estao-no-centro-do-aumento-dos-casos-de-feminicidioentrevista-especial-com-fernanda-vasconcellos
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-03-10 17:00:00
Título: Gramacho: a cidade do lixo parada no tempo a 30 quilômetros da praia de
Copacabana
Descrição: Após fim do maior lixão da América Latina, há 10 anos, catadores de
Jardim Gramacho, na região metropolitana do Rio, ainda aguardam o cumprimento
das promessas do governo
Url :https://apublica.org/2022/03/gramacho-a-cidade-do-lixo-parada-no-tempo-a30-quilometros-da-praia-de-copacabana/
Fonte: Correio do Povo
Data: 2022-03-10
Título: Morre aos 88 anos o ex-delegado do Dops Pedro Seelig
Descrição: Conhecido como “Fleury dos Pampas” (em uma analogia ao delegado
Sérgio Fleury, do Dops de São Paulo), Seelig foi suspeito pelo sequestro dos
militantes uruguaios Lílian Celiberti e Universindo Díaz em uma suposta operação
ocorrida em Porto Alegre, em 1978. O suposto crime (que incluiu duas crianças,
filhos de Lílian) foi uma das cooperações entre os serviços secretos das
ditaduras do Cone Sul, na chamada Operação Condor. Seelig, porém, foi absolvido
da acusação em 1980 por falta de provas. O nome do ex-delegado está na lista de
377 agentes públicos citados no relatório da Comissão Nacional da Verdade por
violações dos Direitos Humanos. O documento foi elaborado em 2014. Seelig é
suspeito de ser uma das pessoas que tiveram papel fundamental na organização do
sistema repressor da época. Ele também foi citado por depoentes nas CPIs
realizadas pela Assembleia Legislativa por supostos crimes contra pessoas que se
opunham ao regime da época.
Url : https://www.correiodopovo.com.br/not%C3%ADcias/geral/morre-aos-88-anos-oex-delegado-do-dops-pedro-seelig-1.785800?amp=1
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-03-11
Título: A pedido da Rússia, o Conselho de Segurança discute hoje, sexta-feira, o
dossier das “armas biológicas” na Ucrânia
Descrição: Hoje, sexta-feira, o Conselho de Segurança da ONU realizará uma
sessão de emergência a pedido da Rússia para discutir o arquivo das “armas
biológicas”, que Moscou afirma que a Ucrânia fabrica com o apoio dos Estados
Unidos. A Rússia acusa o governo de Kiev de administrar, em cooperação com
Washington, laboratórios na Ucrânia com o objetivo de produzir armas biológicas,
o que as duas capitais negam. Em 2018, a Rússia acusou os Estados Unidos de
realizar secretamente experimentos biológicos em um laboratório na Geórgia.
Durante a reunião mensal do Conselho de Segurança da ONU sobre as armas químicas
utilizadas durante a guerra na Síria, Washington e Londres aproveitaram a
oportunidade para levantar a questão da Ucrânia, depois de os Estados Unidos e a
Grã-Bretanha terem começado, desde quarta-feira, a fazer alegações de que a
Rússia pode recorrer ao uso de armas químicas na Ucrânia.
O vice-embaixador dos EUA nas Nações Unidas, Richard Mills, acusou a Rússia de
"repetidamente espalhar desinformação sobre o uso repetido de armas químicas
pela Síria". Mais cedo, o representante permanente da Rússia na Organização para
a Proibição de Armas Químicas, Alexander Shulgin, anunciou que Moscou em breve

enviará documentos à organização sobre provocações usando armas químicas na
Ucrânia.
Url : https://www.almanar.com.lb/9347120
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-03-10
Título: Notícia sobre ataque russo à maternidade teve encenação com modelo
fotográfica
Descrição: Logo após o bombardeio, o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky
denunciou no twitter: “Mariupol. Ataque direto de tropas russas na maternidade.
Pessoas, crianças estão sob os destroços. Atrocidade! Por quanto tempo mais o
mundo será um cúmplice ignorando o terror? Feche o céu agora mesmo! Pare com os
assassinatos! Você tem poder, mas parece estar perdendo a humanidade”.
A postagem de Zelensky estava acompanhada de um vídeo de 1:19 minutos com cenas
dos enormes danos causados pelos bombardeios no interior do hospital. O hospital
não funciona desde o início da ofensiva russa, há duas semanas, porque pacientes
e equipes técnicas tinham sido dispersadas dali pelas forças milicianas do
Batalhão neonazista Azov. Os milicianos do Batalhão Azov estrategicamente montam
trincheiras de combate em hospitais, maternidades, escolas e em edifícios
residenciais. No momento do bombardeio ao prédio, portanto, não havia nenhuma
mulher gestante, menos ainda em trabalho de parto, como informou a apresentadora
da Globo News, Zelensky e o dirigente da ONU. Tampouco haviam crianças
internadas. De acordo com o site Anti-Spiegel, a imagem da mulher grávida na
maca foi uma encenação com uma modelo fotográfica como se fosse uma sobrevivente
do bombardeio. A “atriz” da encenação se chama Marianna Podgurskaya, que possui
um blog de beleza e divulga seu trabalho através da conta gixie_beauty no
Instagram. O Anti-Speigel avalia, ainda, que não se trata de vídeo amador, feito
com aparelho celular, porque a qualidade técnica e a estabilidade das imagens
indicam que deve ter sido produzido com uma câmera profissional com
estabilizador. A reportagem do site anota a participação da modelo Marianna em
várias cenas do vídeo e também compara com fotografias em que ela aparece
caminhando ou representando outros papéis
Url : https://www.brasil247.com/blog/noticia-sobre-ataque-russo-a-maternidadeteve-encenacao-com-modelo-fotografica?
amp=&utm_source=Whatsapp&utm_medium=whatsapp-amp&utm_campaign=whatsapp
Fonte: Viomundo
Data: 2022-03-10
Título: Âncora da Fox News fica chocado com respostas de ex-oficial das forças armadas dos
EUA sobre Putin e Zelensky
Descrição: Os interesses dos EUA e OTAN (Organização do Tratado do Atlântico
Norte) estão determinando a linha da cobertura jornalística global no conflito
Rússia e Ucrânia. A campanha de desinformação está gigantesca, até mesmo para os
padrões da mídia corporativa ocidental. O vídeo acima é sensacional.
Ao vivo, um âncora da Fox News achando que o entrevistado — ex-oficial das
forças armadas dos EUA — seguiria o manjado script contra a Rússia, pergunta de
peito cheio: — Putin ataca uma usina nuclear. Qual é a estratégia por trás
disso? É para intimidar os civis? — Zelensky é um herói? O âncora leva várias
invertidas. Engole seco cada resposta do ex-militar americano, inclusive a de
que o presidente-comediante da Ucrânia “não é um herói” e está colocando em
“risco desnecessário” a população do país.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/ancora-da-fox-news-fica-chocado-comrespostas-de-ex-oficial-das-forcas-armadas-dos-eua-sobre-putin-e-zelenskyvideo.html
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-03-10
Título: Você também é uma vítima da guerra
Descrição: Por Vijay Prashad. Tricontinental: Instituto de Pesquisa Social. Mais
de 90% das 12.700 armas nucleares do mundo são de propriedade dos Estados
Unidos e da Rússia; o restante encontra-se em sete outros países. Cerca de 2.000
dessas ogivas – mantidas pelos EUA, Rússia, Grã-Bretanha e França – estão em
alerta máximo perpétuo, o que significa que estão prontas para serem usadas a
qualquer momento. Os Estados Unidos posicionaram armas nucleares não apenas em

seu próprio território, mas em todo o mundo, inclusive na Europa; cerca de 100
de suas bombas de gravidade nuclear B61 estão baseadas na Bélgica, Alemanha,
Itália, Holanda e Turquia – todos estados membros da OTAN. Em 2018-19, os
Estados Unidos se retiraram unilateralmente do Tratado de Forças Nucleares de
Alcance Intermediário (INF) de 1987, um acordo de controle de armas com a
Rússia, que prontamente seguiu o exemplo. O abandono do tratado significa que
cada país pode agora implantar mísseis lançados do solo com alcance de até 5.500
quilômetros, enfraquecendo seriamente a arquitetura de segurança dentro e ao
redor da Europa. É inegável que a retirada do INF é parte da razão pela qual os
russos acreditam que os Estados Unidos buscam a proximidade de suas fronteiras
para implantar tais mísseis e reduzir o tempo de ataque às cidades russas. Além
disso, os Estados Unidos estão construindo um novo sistema de mísseis de US$
100 bilhões chamado GBSD (dissuasão estratégica terrestre) que pode viajar quase
10.000 quilômetros; este míssil pode transportar armas nucleares e atingir
qualquer lugar do planeta em minutos.
Url : https://consortiumnews.com/2022/03/10/you-are-also-a-victim-of-war-likeus/
Fonte: Montedo
Data: 2022-03-10
Título: Olha a “boquinha” aí, gente! Empresas buscam ex-soldados para missões na
Ucrânia por até R$ 10 mil por dia
Descrição: Procura-se: ex-soldados multilíngues dispostos a entrar secretamente
na Ucrânia por até US$ 2 mil (cerca de R$ 10 mil) por dia — mais bônus — para
ajudar a resgatar famílias de um conflito cada vez mais sombrio.
Não se trata de um roteiro de um filme de ação, mas sim de um anúncio de emprego
real – retirado de um site chamado Silent Professionals, voltado para o
recrutamento de profissionais do setor militar e de segurança privada. Orlando
Wilson, um ex-soldado britânico e segurança privado de longa data, descreve como
“bobagem” a maioria das discussões em torno da atuação de seguranças privados na
Ucrânia. “Não vejo como as pessoas podem operar na Ucrânia no momento, pelo
menos não em caráter privado”, diz ele. “Quem for pego por qualquer um dos lados
ou por uma das milícias, será visto como espião e pronto”, acrescenta Wilson.
“Não seria seguro nem para os prestadores de serviço nem para os clientes”,
conclui.
Url : https://www.montedo.com.br/2022/03/10/olha-a-boquinha-ai-gente-empresasbuscam-ex-soldados-para-missoes-na-ucrania-por-ate-r-10-mil-por-dia/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-10 20:47:03
Título: “Ficará inviável trabalhar”, diz representante de caminhoneiros sobre
aumento dos combustíveis
Descrição: Reajuste de 25% no preço do diesel anunciado pela Petrobras revolta
motoristas, que cobram empresa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/10/ficara-inviavel-trabalhar-dizrepresentante-de-caminhoneiros-sobre-aumento-dos-combustiveis
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-10 20:09:09
Título: Lira inicia trâmite de projeto que exclui Mato Grosso da Amazônia Legal
e agrava desmatamento
Descrição: Se o projeto for aprovado, percentual obrigatório de preservação da
floresta no estado cairá de 80% para 20%
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/10/lira-inicia-tramite-de-projetoque-exclui-mato-grosso-da-amazonia-legal-e-agrava-desmatamento
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-10 20:12:08
Título: Bolsonaro defende isenção para importar jet-skis e diz que cortará
impostos sobre games
Descrição: 'A molecada aí gostou', alegou o ex-capitão em live nesta quintafeira 10

Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-defende-isencaopara-importar-jet-skis-e-diz-que-cortara-impostos-sobre-games/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-11 00:00:00
Título: 'Efeito Lula-Alckmin' chega aos estados com união de antigos rivais
Descrição: Políticos que tiveram embates nas eleições de 2018 estarão lado a
lado na campanha que deve ganhar as ruas do país nos próximos meses. O \efeito
Lula-Alckmin\ chegou aos estados e adversários que estavam em lados opostos há
quatro anos devem se unir em 2022.Leia mais (03/11/2022 - 04h10)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/efeito-lula-alckmin-chega-aos-estados-com-uniao-de-antigosrivais.shtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-10 19:29:32
Título: Para conter preço dos combustíveis, Senado aprova PL que cria auxílio e
fundo de estabilização
Descrição: Proposta fixa concessão de auxílio de até R$ 300 para motoristas
autônomos de baixa renda
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/10/para-conter-preco-doscombustiveis-senado-aprova-pl-que-cria-auxilio-e-fundo-de-estabilizacao
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-10 17:58:36
Título: Estado do Rio teve aumento de 48% no número de feminicídios em 2021,
aponta relatório
Descrição: Rede de Observatórios da Segurança registrou 456 agressões, mortes e
violências contra mulheres no estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/10/estado-do-rio-teve-aumento-de48-no-numero-de-feminicidios-em-2021-aponta-relatorio
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-10 16:27:31
Título: Em evento com mulheres, Lula defende reforma política com paridade de
gênero para parlamentares
Descrição: O encontro com representantes de partidos e movimentos aconteceu no
centro da capital paulista nesta quinta-feira (10)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/10/em-evento-com-mulheres-luladefende-reforma-politica-com-paridade-de-genero-para-parlamentares
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-10 17:45:41
Título: Deputado que pediu urgência a PL pró-mineração tem crédito de R$ 80 mil
com chefe de mineradora
Descrição: Líder do PSDB tem relação com executivo que atua com mineração na
Bahia, projeto libera exploração em áreas indígenas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/10/deputado-que-pediu-urgencia-apl-pro-mineracao-tem-credito-de-r-80-mil-com-chefe-de-mineradora
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-10 13:22:49
Título: Influenciadores negros de favelas do RJ destacam desigualdade nas redes:
\Algoritmo é branco\
Descrição: Programa Papo na Laje desta quinta (10) conversa com jovens DJ Swag
do Complexo e MC Zuleide que têm viralizado na web
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/10/influenciadores-negros-defavelas-do-rj-destacam-desigualdade-nas-redes-algoritmo-e-branco
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-10 11:58:37
Título: Ex-vereador Valter Nagelstein é condenado por racismo contra a Bancada
Negra de Porto Alegre

Descrição: O caso diz respeito aos áudios vazados logo após o primeiro turno das
eleições de 2020 desqualificando os vereadores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/10/ex-vereador-valter-nagelstein-econdenado-por-racismo-contra-a-bancada-negra-de-porto-alegre
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-10 10:26:37
Título: ANÁLISE | Pérez Esquivel: em defesa dos e das jornalistas e da liberdade
de imprensa
Descrição: Julian Assange teve a coragem e determinação de publicar relatos
sobre as atrocidades cometidas pelos EUA no mundo todo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/10/analise-perez-esquivel-emdefesa-dos-e-das-jornalistas-e-da-liberdade-de-imprensa
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-03-10 19:06:55
Título: Pessoas com fé não podem ser vistas como 'risco à civilização', diz
Marina Silva
Descrição: Em entrevista, ex-ministra defende união contra Bolsonaro e diz que
esquerda e evangélicos passaram por 'estranhamento'.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60690643?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-10 09:32:04
Título: Reunião entre ministros de Ucrânia e Rússia na Turquia termina sem
acordos
Descrição: Serguei Lavrov e Dmytro Kuleba discutiram possível cessar-fogo de 24
horas na cidade de Antalya
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/10/reuniao-entre-ministros-deucrania-e-russia-na-turquia-termina-sem-acordos
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-11 05:30:59
Título: Lei de Cotas pode ser alterada com exclusão de critérios raciais para
seleção de alunos
Descrição: No texto sancionado por Dilma Rousseff, está prevista uma revisão do
sistema após dez anos de implantação, o que ocorrerá em agosto próximo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/lei-de-cotas-pode-ser-alteradacom-exclusao-de-criterios-raciais-para-selecao-de-alunos/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-11 05:11:52
Título: Alckmin aproxima-se do PSB e da vice de Lula
Descrição: No PT, as resistências ao nome do ex-tucano tornaram-se residuais
Url :https://www.cartacapital.com.br/carta-capital/alckmin-aproxima-se-do-psb-eda-vice-de-lula/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-10 21:07:43
Título: Bolsonaro diz que Tereza sairá ao Senado e abre caminho para Braga Netto
na vice
Descrição: O ex-capitão também disse que Marcos Pontes concorrerá à Câmara por
São Paulo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-diz-que-tereza-saira-aosenado-e-abre-caminho-para-braga-netto-na-vice/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-10 20:49:45
Título: Funcionários da RedeTV denunciam más condições de trabalho na emissora
Descrição: Trabalhadores afirmam que não há ar-condicionado, funcionária teria
passado mal nesta semana
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/funcionarios-da-redetvdenunciam-mas-condicoes-de-trabalho-na-emissora/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-10 19:37:32
Título: Facebook autorizará usuário a defender violência contra russos e pedir a
morte de Putin, diz agência
Descrição: A medida, porém, só valerá em alguns países, como Rússia, Ucrânia e
Polônia
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/facebook-autorizara-usuario-adefender-violencia-contra-russos-e-pedir-a-morte-de-putin-diz-agencia/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-10 19:22:19
Título: Vereador bolsonarista do ES manda colega mulher calar a boca durante
sessão: ‘Fique quietinha’, veja vídeo
Descrição: Em discurso na Câmara de Vitória, Gilvan da Federal (Patriota) ainda
chamou o ex-presidente Lula de 'ladrão' e afirmou que vai continuar combatendo
políticas LGBTQIAP +, referindo-se ao 'dia nacional de sair do armário'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/vereador-bolsonarista-do-es-mandacolega-mulher-calar-a-boca-durante-sessao-fique-quietinha-veja-video/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-10 18:46:31
Título: Transparência Internacional denuncia orçamento secreto à OCDE
Descrição: O relatório é divulgado na mesma semana em que o Congresso contrariou
determinação do STF e instituiu nova brecha para não divulgar o nome dos
parlamentares que apadrinham emendas do orçamento secreto
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/transparencia-internacionaldenuncia-orcamento-secreto-a-ocde/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-10 18:10:31
Título: Associação Médica Brasileira continua recomendando uso de máscaras
Descrição: Em cidades como Rio de Janeiro e Brasília, não é mais obrigatória a
utilização do acessório em ambientes fechados
Url :https://www.cartacapital.com.br/saude/associacao-medica-brasileiracontinua-recomendando-uso-de-mascaras/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-10 16:52:23
Título: PSOL quer convocar ministro da Justiça para explicar descarte de
documentos sobre a ditadura
Descrição: O partido reagiu a denúncia apresentada por CartaCapital sobre crise
no Arquivo Nacional
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/psol-quer-convocar-ministro-dajustica-para-explicar-descarte-de-documentos-sobre-a-ditadura/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-10 16:34:08
Título: Moscou anuncia abertura de corredores humanitários diários da Ucrânia
para a Rússia
Descrição: A medida, anunciada pelo Centro de Controle de Defesa Nacional da
Rússia, não tem a participação de Kiev
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/moscou-anuncia-abertura-decorredores-humanitarios-diarios-da-ucrania-para-a-russia/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-10 16:05:43
Título: Líderes europeus descartam ‘via rápida’ para adesão da Ucrânia à UE
Descrição: 'Isso não existe', disse o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte,
nesta quinta-feira 10
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/lideres-europeus-descartam-viarapida-para-adesao-da-ucrania-a-ue/
Fonte: Blog do Esmael

Data: 2022-03-10 18:22:43
Título: Requião Filho: Na Semana da Mulher, muito pouco se falou sobre RESPEITO
Descrição: Flores, chocolates, jantares… de que vale tudo isso se, no WhatsApp,
ainda rimos de piadas machistas? Por Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %%
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/requiao-filho-na-semana-da-mulher-muitopouco-se-falou-sobre-respeito/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-10 15:25:04
Título: Educadores entram em greve no Paraná alegando calote, desrespeito e
humilhação
Descrição: ► Funcionários de escolas da rede pública alegam que sofreram calote
de empresas contratadas pelo governo Ratinho Bem-vindo à verdade, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/educadores-entram-em-greve-no-paranaalegando-calote-desrespeito-e-humilhacao/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-10 13:32:23
Título: URGENTE: Requião se filia no PT dia 18 com presença de Lula em Curitiba
Descrição: O ex-senador Roberto Requião, pré-candidato ao governo do Paraná, irá
se filiar no PT no próximo dia Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %%
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/urgente-requiao-se-filia-no-pt-dia-18-compresenca-de-lula-em-curitiba/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-10 12:41:01
Título: Lula fulmina garimpo em áreas indígenas e anuncia apoio a Kalil em MG
Descrição: ► &#8216,Se eu for presidente da República não terá garimpo em terras
indígenas&#8217,, diz Lula O ex-presidente Bem-vindo à verdade, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-fulmina-garimpo-em-areas-indigenas-eanuncia-apoio-a-kalil-em-mg/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-10 10:51:28
Título: Gaúchos sofrem com apagão após privatização de companhia de energia
Descrição: O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), está sendo
responsabilizado pelo apagão que atinge Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK
%% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/gauchos-sofrem-com-apagao-aposprivatizacao-de-companhia-de-energia/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-03-11 06:00:33
Título: A guerra na Ucrânia nos obriga a pensar no futuro dos combustíveis
fósseis
Descrição: A guerra está remodelando o mundo. Vamos aproveitar a urgência desse
momento para tomar uma ação climática ou sucumbir a um boom final – e mortal –
do petróleo e do gás?The post A guerra na Ucrânia nos obriga a pensar no futuro
dos combustíveis fósseis appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/03/11/guerra-ucrania-futuro-combustiveisfosseis/
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-11 04:53:19
Título: O que está em jogo com a mineração em terras indígenas?
Descrição: O Projeto de Lei 191, que propõe liberar a mineração em terras
indígenas, esteve em pauta em uma entrevista que o presidente Jair Bolsonaro deu
a uma rádio de Roraima nesta semana. O texto, que ainda prevê a construção de
hidrelétricas e o plantio de transgênicos nessas áreas protegidas, estava parado
na Câmara, mas ganhou regime de urgência na última quarta-feira, com o apoio do

Centrão e da bancada ruralista. O pretexto é acelerar a exploração de potássio e
outros insumos utilizados na fabricação de fertilizantes, diante das
dificuldades de importar o produto da Rússia e da Ucrânia. Porém, o PL 191 é tão
amplo que vem sendo chamado por ambientalistas de “X-Tudo”. Diante deste
cenário, houve protestos em Brasília, reunindo defensores do meio ambiente,
representantes de povos indígenas e artistas, como Caetano Veloso.
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/o-que-esta-em-jogo-com-mineracao-emterras-indigenas-1-25427974
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-11 05:30:57
Título: Show gratuito de Diogo Nogueira está entre atrações 0800 do fim de
semana
Descrição: Quer aproveitar a cidade sem pôr a mão na carteira? Diogo Nogueira e
Di Ferreiro são alguns dos nomes que se apresentam de graça nos próximos dias.
No hall de atrações 0800 para o fim de semana, tem ainda música e esportes na
Praia de Ipanema, feira dedicada ao café no Museu da República e Matriarcas do
Samba homenageando o Dia Internacional da Mulher em Oswaldo Cruz.
Url :https://oglobo.globo.com/rioshow/show-gratuito-de-diogo-nogueira-estaentre-atracoes-0800-do-fim-de-semana-25425903
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-10 00:00:00
Título: Brasil perdeu o controle, diz coordenador dos governadores sobre megaaumento da Petrobras
Descrição: Governador do Piauí e coordenador do Fórum Nacional de Governadores,
Wellington Dias (PT) afirma ao Painel que o mega-aumento na gasolina, no gás de
cozinha e no diesel anunciado pela Petrobras mostra que o Brasil \perdeu o
controle\.Leia mais (03/10/2022 - 14h16)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/03/brasil-perdeu-o-controle-diz-coordenador-dosgovernadores-sobre-mega-aumento-da-petrobras.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-10 00:00:00
Título: Lula alerta sobre clima de já ganhou e defende aliança com exadversários do PT
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quintafeira (10) que é preciso dialogar e fazer alianças com figuras políticas para
além do campo da esquerda -inclusive com quem votou a favor pelo impeachment da
ex-presidente Dilma Rousseff (PT).Leia mais (03/10/2022 - 13h10)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/lula-alerta-sobre-clima-de-ja-ganhou-e-defende-alianca-comex-adversarios-do-pt.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-10 00:00:00
Título: Desembargador que deu 'carteirada' será interrogado em abril
Descrição: A desembargadora Luciana Bresciani, do Tribunal de Justiça de São
Paulo, designou audiência tele presencial em abril para oitiva de testemunhas e
interrogatório do desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira. O
magistrado é acusado de ter ameaçado uma policial militar que atendia o serviço
de emergência da Polícia Militar, em setembro de 2015.(*)Leia mais (03/10/2022 13h03)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/blogs/frederico-vasconcelos/2022/03/desembargador-que-deu-carteirada-serainterrogado-em-abril.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-10 00:00:00
Título: Palanque atípico com Renan tenta atrair Lula e Lira em Alagoas

Descrição: Faltando menos de um mês para a provável renúncia do governador Renan
Filho (MDB) para concorrer ao Senado, as articulações para a sucessão estadual
em Alagoas são marcadas por um xadrez complexo, com a possibilidade de alianças
atípicas e com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), como uma
espécie de fiel da balança.Leia mais (03/10/2022 - 12h57)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-03-11 01:30:00
Título: Oposição defende mudança na política de preços da Petrobras e diz que
projeto sobre ICMS tem pouco impacto
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/857448-oposicao-defende-mudanca-napolitica-de-precos-da-petrobras-e-diz-que-projeto-sobre-icms-tem-pouco-impacto/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-03-10 21:52:00
Título: Congresso derruba veto à renegociação de dívidas de micro e pequenas
empresas
Descrição: Projeto seguirá para promulgação
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/857377-congresso-derruba-veto-arenegociacao-de-dividas-de-micro-e-pequenas-empresas/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-11 01:29:49
Título: Sanções à Rússia afetarão economia global e causarão danos a todos os
países, diz premiê da China
Descrição: Nesta sexta-feira (11), o primeiro-ministro da China, Li Keqiang,
afirmou que as sanções aplicadas contra a Rússia terão um impacto negativo na
recuperação da economia global após a pandemia da COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/20220311/sancoes-a-russia-afetarao-economiaglobal-e-causarao-danos-a-todos-os-paises-diz-premie-da-china-21776644.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-10 23:19:51
Título: OMS diz que aconselhou Ucrânia a destruir 'patógenos de alto risco' em
laboratórios, diz mídia
Descrição: A Organização Mundial da Saúde (OMS) aconselhou a Ucrânia a destruir
patógenos de alto risco guardados em laboratórios públicos de saúde para
prevenir \potenciais vazamentos\ que pudessem espalhar doenças em meio à
população.
Url :https://br.sputniknews.com/20220310/oms-diz-que-aconselhou-ucrania-adestruir-patogenos-de-alto-risco-em-laboratorios-diz-midia-21776253.html

