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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-11 07:48:01
Título: Quem foi Maria Firmina dos Reis, ícone do movimento antiescravista que 
completaria 200 anos
Descrição: Professora e escritora, ela também publicava em jornais, 
especialmente sobre a pauta abolicionista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/11/quem-foi-maria-firmina-dos-reis-
icone-do-movimento-antiescravista-que-completaria-200-anos

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-11 19:48:36
Título: Dia Nacional de Homenagem às Vítimas da Covid tem mobilizações em 
diversas cidades
Descrição: Data foi escolhida por marcar o primeiro registro de óbito por causa 
do coronavírus no Brasil, em 2020
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/11/dia-nacional-de-homenagem-as-
vitimas-da-covid-tem-mobilizacoes-em-diversas-cidades

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-11
Título: Após dois anos de pandemia, Brasil é um dos piores exemplos mundiais, 
diz epidemiologista
Descrição: Para o epidemiologista da Fiocruz-Amazônia Jesem Orellana, o governo 
de Jair Bolsonaro nestes dois anos contribuiu de maneira decisiva para o 
fracasso do combate à pandemia no Brasil. “Foram tantos erros que é até difícil 
elencar”, afirmou. Atualmente os números de casos e de óbitos vem caindo, em 
função da vacinação, que avançou praticamente à revelia e apesar das 
dificuldades impostas pelo governo federal.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/03/apos-dois-anos-
de-pandemia-brasil-e-um-dos-piores-exemplos-mundiais-diz-epidemiologista/ 

Fonte: Comissão Brasileira Justiça e Paz - CNBB
Data: 2022-03-11
Título: Indígenas voltam a denunciar ao Conselho de Direitos Humanos da ONU a 
violência contra os povos originários do Brasil
Descrição: Lideranças indígenas tornam a denunciar ao Conselho de Direitos 
Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), nos dias 10 e 11 de março, o 
aumento da violência contra os povos originários no Brasil, que vem pondo em 
risco suas vidas e territórios. A política anti-indígena adotada pelo governo 
federal também será abordada pelas lideranças. A 49ª sessão do Conselho de 
Direitos Humanos (CDH 49) da ONU iniciou no dia 28 de fevereiro e se estende até
1º de abril deste ano, com o objetivo de revisar os informes sobre diversas 
questões de direitos humanos.
Url : https://www.justicapaz.org/portal/indigenas-voltam-a-denunciar-ao-
conselho-de-direitos-humanos-da-onu-a-violencia-contra-os-povos-originarios-do-
brasil/ 

Fonte: UOL
Data: 2022-03-11
Título: ONU: PL da mineração causará dano irrecuperável e sem precedente ao 
Brasil
Descrição: Por Jamil Chade. Uma eventual aprovação do projeto de lei que libera 
a exploração de minérios em terras indígenas, incluindo áreas em que habitam 
povos isolados, causará dano "irrecuperável" e "sem precedente" ao Brasil, além 
de colocar o país como violador de seus compromissos internacionais. O alerta 
faz parte de um parecer enviado à Câmara dos Deputados pelo representante 
regional para América do Sul do Escritório do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos. O documento, obtido com exclusividade pelo UOL,
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é uma resposta ao deputado Carlos Veras, presidente da Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados.
Url : https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2022/03/11/onu-pl-da-
mineracao-causara-dano-irrecuperavel-e-sem-precedente-ao-brasil.htm 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-11 12:28:38
Título: \Cadê o gigante que tinha acordado?\: gasolina bate R$ 10, e redes se 
revoltam contra Bolsonaro
Descrição: No interior do Acre, o preço do litro de gasolina chegou a R$ 10,55, 
alta em todo país gerou reações
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/11/cade-o-gigante-que-tinha-
acordado-gasolina-bate-r-10-e-redes-se-revoltam-contra-bolsonaro

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-11 18:46:44
Título: Gasolina e diesel sobem nos postos do Brasil, diz ANP. Preço máximo da 
gasolina chega R$ 8,77
Descrição: Altas ainda não refletem o reajuste anunciado na última quinta-feira 
pela Petrobras
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/gasolina-e-diesel-sobem-nos-
postos-do-brasil-diz-anp-preco-maximo-da-gasolina-chega-r-877/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-11 15:52:15
Título: A Petrobras em 2021: lucro acima de tudo, dividendos acima de todos
Descrição: Ganham os acionistas e perdem os consumidores e a empresa, que não 
amplia os seus investimentos, mesmo com enorme montante de lucros
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/observatorio-da-economia-
contemporanea/a-petrobras-em-2021-lucro-acima-de-tudo-dividendos-acima-de-
todos2/

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-03-11
Título: Inflação de fevereiro é a maior para o mês desde 2015 e vai a 10,54% em 12 meses
Descrição: Antes do mega-reajuste dos combustíveis, em 13 dos 16 grupos 
pesquisados, o índice de inflação atingiu dois dígitos, passando de 13% na 
Grande Curitiba, 11,76% no Acre e 11,50% em Vitória (ES).  A inflação oficial do
Brasil, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) aumentou 1,01% em fevereiro, a maior variação para o mês desde 2015. A 
alta acumulada no ano foi de 1,56% no ano e de 10,54% em 12 meses, segundo dados
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta 
sexta-feira (11).
Url : https://www.cut.org.br/noticias/inflacao-de-fevereiro-e-a-maior-para-o-
mes-desde-2015-e-vai-a-10-54-em-12-meses-e8b2 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-11 09:39:38
Título: PF faz operação de busca e apreensão contra três deputados do partido de
Jair Bolsonaro 
Descrição: A suspeita é de desvio de emendas parlamentares
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/11/pf-faz-operacao-de-busca-e-
apreensao-contra-tres-deputados-do-partido-de-jair-bolsonaro 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-11 19:37:06
Título: PF diz que deputados do PL cobravam propina de 25% por emendas do 
orçamento
Descrição: A acusação recai sobre os deputados federais Josimar Maranhãozinho 
(PL-MA), Pastor Gil (PL-MA) e Bosco Costa (PL-SE)
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pf-diz-que-deputados-do-pl-
cobravam-propina-de-25-por-emendas-do-orcamento/
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Data: 2022-03-11 17:44:19
Título: Gabriel Boric assume presidência do Chile: o que esperar do novo 
governo?
Descrição: Especialistas analisam propostas e composição \social democrata\ do 
gabinete de ministros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/11/gabriel-boric-assume-
presidencia-do-chile-o-que-esperar-do-novo-governo
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-11 21:07:18
Título: ‘Não estaríamos aqui sem as manifestações’, diz Boric como novo 
presidente do Chile
Descrição: Posse ocorreu nesta sexta-feira 11 após vitória eleitoral em dezembro
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/nao-estariamos-aqui-sem-as-
manifestacoes-diz-boric-como-novo-presidente-do-chile/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-11 12:50:32
Título: Lula 43%, Bolsonaro 28%, Moro e Ciro 8%, diz Ipespe/XP
Descrição: Sextou! Lula continua firme e forte na liderança da corrida pela 
Presidência da República. Segundo pesquisa Ipespe/XP,  Bem-vindo à verdade, o 
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.es 

Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-12 04:48:50
Título: Senadores relatam ameaças por oposição ao 'PL das Armas' no Senado
Descrição: BRASÍLIA — Um grupo de senadores afirmou nesta sexta-feira, por meio 
de um comunicado, ter sofrido ameaças por causa de seu posicionamento contra o 
PL 3723/2019, conhecido como PL das Armas. A proposta flexibiliza diversos 
dispositivos do Estatuto do Desarmamento, facilitando a distribuição de armas. 
Em fevereiro, um levantamento feito pelo GLOBO identificou a presença de 
certificados que permitem a posse de armas em integrantes de milícias e grupos 
de extermínio, além de armeiros de facções do tráfico.Os senadores relatam que 
estão sofrendo pressão de clubes de tiro e da indústria de armas.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/senadores-relatam-ameacas-por-oposicao-
ao-pl-das-armas-no-senado-1-25429704

Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-03-11
Título: Facebook diz que não há problema em matar russos
Descrição: Caitlin Johnstone Reuters relata  que o Facebook e o Instagram estão 
agora permitindo pedidos pela morte de russos e líderes russos em isenção dos 
termos de serviço do discurso de ódio das plataformas devido à guerra na 
Ucrânia: “As Meta Platforms permitirão que usuários do Facebook e Instagram em 
alguns países clamem por violência contra russos e soldados russos no contexto 
da invasão da Ucrânia, de acordo com e-mails internos vistos pela Reuters na 
quinta-feira, em uma mudança temporária em sua política de discurso de ódio.” Em
resposta, a Rússia lançou uma investigação criminal de Meta , relata a CNN. A 
hipocrisia, desonestidade e falsidade de toda essa música e dança sobre a 
Ucrânia é uma das coisas mais desagradáveis que já testemunhei. Em vez de se 
envolver em ativismo amigável no Instagram com fotos de perfil azuis e amarelas 
fazendo críticas sem risco a um líder estrangeiro em um país distante que não 
tem nada a ver conosco, talvez estivéssemos melhor servidos por um pouco mais de
introspecção e por uma postura um pouco mais difícil: o intenso escrutínio da 
corrupção e dos abusos que correm desenfreados em nossa própria sociedade.
Url : https://consortiumnews.com/2022/03/11/caitlin-johnstone-facebook-says-its-
ok-to-kill-russians/ 

Fonte: Congresso em Foco
Título: A banalização do mal e do racismo
Descrição: Em 5 de fevereiro, Muniz Sodré, em artigo publicado na Folha de 
S.Paulo, “Assassinato de Moïse é sintoma de catástrofe cívica em curso”, lançou 
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uma reflexão profunda sobre o linchamento e assassinato do congolês Moïse 
Mugenyi Kabagambe. Muniz inicia seu artigo com um veredito: “o assassinato do 
jovem congolês a pauladas na beira de uma [ ]The post A banalização do mal e do 
racismo appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/projeto-bula/coluna/a-banalizacao-do-
mal-e-do-racismo/

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-03-11
Título: FHC sofre acidente e é internado em SP
Descrição: Foi internado na noite, desta sexta-feira (11), o ex-presidente 
República Fernando Henrique Cardoso. Também conhecido como FHC, o ex-líder tem 
90 anos e sofreu um acidente, lesionando o seu fêmur. Ele está sobre cuidados no
Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O estado de saúde do político é avaliado
como bom.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/fhc-sofre-acidente-e-e-
internado-em-sp/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-11 12:20:45
Título: Ônibus que compõem frota do Rio são flagrados circulando em Rio Branco, 
no Acre
Descrição: Veículos foram vendidos por empresas conduzidas por David Ferreira 
Barata sem autorização da Prefeitura do Rio
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/11/onibus-que-compoem-frota-do-rio-
sao-flagrados-circulando-em-rio-branco-no-acre

Fonte: Congresso em Foco
Título: Governador afastado do Tocantins, Mauro Carlesse renuncia
Descrição: Mauro Carlesse, governador do Tocantins eleito pelo PSL em 2018, 
apresentou nesta sexta-feira (11) sua renúncia ao cargo. Sua carta desistindo 
das obrigações foi apresentada menos de uma hora antes de deputados julgar seu 
pedido de impeachment. O governador, hoje sem partido, foi alvo de duas 
operações da Polícia Federal, em outubro do ano passado, [ ]The post Governador 
afastado do Tocantins, Mauro Carlesse renuncia appeared first on Congresso em 
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/governador-afastado-do-
tocantins-mauro-carlesse-renuncia/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-11 11:57:44
Título: Poder público começa a deixar a máscara de lado no Brasil: o que pensam 
especialistas?
Descrição: Estados e municípios anunciam desobrigação do uso do equipamento, mas
país ainda tem mais de 50 mil novos casos por dia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/11/poder-publico-comeca-a-deixar-a-
mascara-de-lado-no-brasil-o-que-pensam-especialistas
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-11 19:26:22
Título: Senado cria comissão para rever lei do impeachment, Lewandowski será o 
presidente
Descrição: Para o magistrado, a legislação está 'defasada' e precisa ser 
adaptada
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/senado-cria-comissao-para-rever-
lei-do-impeachment-lewandowski-sera-o-presidente/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-11 07:46:21
Título: Em investida inédita, MST prepara candidaturas de mulheres para este ano
Descrição: Militantes sem terra de diversos estados vão concorrer para deputada,
na busca por maior participação institucional
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/11/em-investida-inedita-mst-
prepara-candidaturas-de-mulheres-para-este-ano
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Fonte: Metrópolis 
Data: 2022-03-11
Título: Coordenador do MBL tem dívidas de R$ 6,3 milhões com a União
Descrição: Fundador do Movimento Brasil Livre, Santos tem R$ 6 milhões em aberto
com o governo federal por falta de pagamento de tributos federais. Outros R$ 277
mil da dívida são de multas trabalhistas. Há ainda R$ 10 mil por outros débitos.
Os dados constam da Dívida Ativa da União, mantida pela Produradoria-Geral da 
Fazenda Nacional.
Url : https://www.metropoles.com/colunas/guilherme-amado/coordenador-do-mbl-tem-
dividas-de-r-63-milhoes-com-a-uniao?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&s=08 

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-03-11
Título: Maravilhoso mundo de Guedes: “Brasileiros têm um, às vezes dois iPhones”
Descrição: Ministro da Economia de Jair Bolsonaro é o arquétipo de uma elite 
troglodita e estúpida, um concentrado de ignorância com um diploma no sovaco. 
Declaração é um misto de canalhice com alienação
Url : https://revistaforum.com.br/brasil/2022/3/11/maravilhoso-mundo-de-guedes-
brasileiros-tm-um-s-vezes-dois-iphones-111393.html 

Fonte: CONTRAF-CUT
Data: 2022-03-11
Título: Banco do Brasil zomba dos funcionários com paródia sobre PLR
Descrição: Mesmo num dia de tradicional alegria para os funcionários, pelo 
pagamento da Participação nos Lucros e/ou Resultados (PLR), o Banco do Brasil 
consegue estragar a festa. Nesta sexta-feira (11), enquanto os trabalhadores 
aguardavam o dinheiro cair na conta, a direção do banco postou, na agência de 
notícias da instituição, um vídeo com uma paródia da música “Happy”, do 
compositor norte-americano Pharrel Williams, que diz saber que a situação está 
complicada e que o funcionalismo quando olha a conta se desespera. A letra 
aponta ainda que o funcionalismo atrasa aluguel, IPVA, parcela café, botijão de 
gás, tem cartão de crédito estourado e nome no Serasa. A música afirma também 
que com a PLR o funcionalismo “tira o pé da jaca”. “É um verdadeiro escárnio com
os funcionários e com toda a população brasileira. O Banco do Brasil não só 
admite o equívoco na sua política de plano de cargos e salários, reflexo das 
inúmeras reestruturações, das quais os trabalhadores sempre saem prejudicados. 
Mas, também faz pouco caso da situação de todo um povo, que passa por uma das 
piores crises econômicas e sociais da história, reflexo de governo despreparado,
que só pensa em si e não se preocupa com a vida dos brasileiros”
Url : https://contrafcut.com.br/noticias/banco-do-brasil-zomba-dos-funcionarios-
com-parodia-sobre-plr/ 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-11 20:09:41
Título: Sergio Camargo vira réu em queixa-crime apresentada por Tabata Amaral
Descrição: A deputada aponta difamação e falsa acusação de racismo. A Justiça 
deu um prazo de 10 dias para o bolsonarista se manifestar
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/sergio-camargo-vira-reu-em-
queixa-crime-apresentada-por-tabata-amaral/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-11 19:07:44
Título: STJ marca julgamento de ação de Lula contra Deltan e seu PowerPoint
Descrição: A defesa do petista argumenta que, sob o pretexto de informar a 
apresentação de denúncia, o então procurador praticou abuso de autoridade
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/stj-marca-julgamento-de-acao-de-
lula-contra-deltan-e-seu-powerpoint/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-11 17:52:06
Título: MPF recorre de decisão que absolveu Aécio Neves por propina de R$ 2 mi 
da J&F
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Descrição: Em seu recurso, o Ministério Público contesta dois pontos: a 
transação ter ocorrido sem a formalização de um contrato e o pagamento em 
dinheiro vivo e não por transferência bancária
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/mpf-recorre-de-decisao-que-
absolveu-aecio-neves-por-propina-de-r-2-mi-da-jf/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-11 17:22:54
Título: Alckmin volta a negociar com PV após PSB desistir de federação com PT
Descrição: José Luiz Penna diz que cresceu a possibilidade de o ex-tucano se 
juntar à legenda, a decisão pode sair na semana que vem
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/alckmin-volta-a-negociar-com-pv-
apos-psb-desistir-de-federacao-com-pt/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-11 16:16:31
Título: Aplicativo do WhatsApp suspende grupos ligados ao ex-presidente Lula, 
diz PT
Descrição: Assessoria do partido afirma que a plataforma agiu de forma 
preventiva após perceber movimentação intensa e que situação deve ser 
normalizada
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/aplicativo-do-whatsapp-suspende-
grupos-ligados-ao-ex-presidente-lula-diz-pt/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-11 15:13:34
Título: A desigualdade no Brasil não deriva de crises, mas de um projeto
Descrição: Falta de correção na tabela do Imposto de Renda colabora com o 
cenário
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/a-desigualdade-no-brasil-nao-
deriva-de-crises-mas-de-um-projeto/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-12 00:41:15
Título: Manifestações no domingo contra aumento no preço dos combustíveis
Descrição: O município de Maringá, Noroeste do Paraná, será palco neste domingo 
(13/03) de manifestação contra o aumento  Bem-vindo à verdade, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/manifestacoes-no-domingo-contra-aumento-no-
preco-dos-combustiveis/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-11 21:59:08
Título: Requião e tropa do PT se reúnem na Ilha dos Valadares
Descrição: Requião, Gleisi, Arilson e Vanhoni descem até Ilha dos Valadares, em 
Paranaguá, neste sábado (11/03), a pretexto  Bem-vindo à verdade, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/requiao-e-tropa-do-pt-se-reunem-na-ilha-
dos-valadares/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-11 14:24:28
Título: A escalada inflacionária de Bolsonaro
Descrição: O governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) promove uma incrível 
escalada inflacionária, enquanto o poder de compra  Bem-vindo à verdade, o post 
%% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/a-escalada-inflacionaria-de-bolsonaro/
maelmorais.com.br/lula-43-bolsonaro-28-moro-e-ciro-8-diz-ipespe-xp/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-03-11 06:00:33
Título: A guerra na Ucrânia nos obriga a pensar no futuro dos combustíveis 
fósseis
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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-combustiveis-
fosseis/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-03-11 03:00:00
Título: Reforma do ensino médio representa uma regressão e uma traição aos 
jovens e ao país. Entrevista especial com Gaudêncio Frigotto
Descrição: A reforma do ensino médio que entrou em vigor  [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/616742-reforma-do-ensino-medio-representa-uma-
regressao-e-uma-traicao-aos-jovens-e-ao-pais-entrevista-especial-com-gaudencio-
frigotto
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-03-11 22:10:28
Título: Alta da gasolina: o desespero de uma motorista de aplicativo com aumento
dos combustíveis
Descrição: Alta de 19% da gasolina nas refinarias e falta de reajuste de tarifas
pelas empresas de aplicativos estão tornando a profissão inviável, avalia a 
categoria.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-60715988?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-03-11 19:35:22
Título: Guerra na Ucrânia: por que Facebook decidiu permitir elogio a Batalhão 
Azov e defesa de violência contra russos
Descrição: Em resposta, a Rússia pediu aos EUA que parem as \atividades 
extremistas\ da empresa-mãe Meta.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60711403?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-11 00:00:00
Título: Ciro Gomes apresentará propostas para o combate à corrupção em seminário
Descrição: O pré-candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, realizará na 
segunda (14), em São Paulo, um seminário para apresentar propostas de combate à 
corrupção. O objetivo é que essas ideias sejam debatidas por especialistas 
independentes, que poderão sugerir mudanças e melhorias.Leia mais (03/11/2022 - 
23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/03/ciro-gomes-apresentara-propostas-para-o-
combate-a-corrupcao-em-seminario.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-11 00:00:00
Título: A frente ampla de Lula
Descrição: As articulações do ex-presidente Lula em direção ao retorno ao poder 
continuam de vento em popa, como se diz no jargão náutico.Leia mais (03/11/2022 
- 18h30)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/latinoamerica21/2022/03/a-frente-ampla-de-lula.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-11 00:00:00
Título: Juiz que absolveu Aécio diz que transportar dinheiro não configura crime
Descrição: O juiz que absolveu o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) no caso 
de um pedido de R$ 2 milhões ao empresário Joesley Batista, da JBS, afirmou que 
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as imagens de entrega de dinheiro obtidas na investigação serviram apenas para \
impacto midiático\.Leia mais (03/11/2022 - 17h35)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/juiz-que-absolveu-aecio-diz-que-transportar-dinheiro-nao-
configura-crime.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-12 05:24:44
Título: EUA estão dispostos a 'reconsiderar' algumas sanções contra Venezuela 
mas sob condições específicas
Descrição: EUA estariam dispostos a flexibilizar as sanções contra a Venezuela 
se forem alcançados progressos nas negociações do governo com a oposição do 
país, afirmou Ned Price, porta-voz do Departamento de Estado dos EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/20220312/eua-estao-dispostos-a-reconsiderar-
algumas-sancoes-contra-venezuela-mas-sob-condicoes-especificas-21795377.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-12 04:15:51
Título: Exército russo neutraliza centro de radiointeligência da Ucrânia por 
meio de ataque de precisão
Descrição: O representante da Defesa russa informou também que, neste sábado 
(12), o Exército russo neutralizou o principal centro de radiointeligência das 
Forças Armadas da Ucrânia por meio de uma arma de grande alcance e alta 
precisão.
Url :https://br.sputniknews.com/20220312/ministerio-da-defesa-forcas-russas-
destruiram-3491-alvos-da-infraestrutura-militar-ucraniana-21794974.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-11 23:05:58
Título: Biden vetou entrega de jatos MiG-29 poloneses à Ucrânia para evitar 
guerra mais ampla, diz WSJ
Descrição: Publicação do Wall Street Journal (WSJ), citando fontes na Casa 
Branca, disse que a decisão dos EUA de negar jatos poloneses MiG-29 à Ucrânia 
veio diretamente de Joe Biden.
Url :https://br.sputniknews.com/20220311/biden-vetou-entrega-de-jatos-mig-29-
poloneses-a-ucrania-para-evitar-guerra-mais-ampla-diz-wsj-21793829.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-11 22:11:18
Título: 'Minha herança não está à venda': México suspende leilão de 3 peças 
arqueológicas na Bélgica
Descrição: O governo do México conseguiu impedir o leilão de três peças 
arqueológicas de origem mexicana que aconteceria nesta sexta-feira (11) na 
cidade belga de Bruges.
Url :https://br.sputniknews.com/20220311/minha-heranca-nao-esta-a-venda-mexico-
suspende-leilao-de-3-pecas-arqueologicas-na-belgica-21793520.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-11 16:17:53
Título: YouTube derruba canal da Sputnik Brasil na plataforma
Descrição: O YouTube derrubou o acesso ao canal da Sputnik Brasil em sua 
plataforma. Pouco antes, nesta sexta-feira (11), a empresa havia anunciado que 
bloquearia, em todo o mundo, os canais de mídias financiadas pelo Estado russo.
Url :https://br.sputniknews.com/20220311/youtube-derruba-canal-sputnik-brasil-
21787285.html
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