Boletim de Notícias – Brasil - 14/03/2022
www.labdadosbrasil.com

Fonte: Memórias da Ditadura
Data: 2022-03-13
Título: 13 de março, Gregório Bezerra faz 122 anos de nascimento.
Descrição: Nascido camponês, como tantos outros de sua época, começou a
trabalhar aos oito anos de idade, sem direito à educação básica. Com sua entrada
na política, esteve ao lado dos movimentos revolucionários no Brasil.
Constantemente perseguido pelos regimes políticos, passou 23 anos preso, 10 anos
exilado e viveu 15 anos de clandestinidade. Como Sargento do Exército, liderou e
tomou o quartel-general da sétima região militar, em Recife, no levante da
Aliança Nacional Libertadora de 1935. Foi eleito Deputado Constituinte em 1946
pelo PCB e teve o seu mandato cassado quando da derrubada do registro do Partido
Comunista. Em 1964 foi preso pela ditadura militar fascista, sendo torturado e
arrastado pela ruas de Recife. Em 1969, foi trocado, junto com outros presos
políticos, pelo embaixador dos Estados Unidos. Voltou ao Brasil em 1979, com a
anistia. Trecho do Poema - Gregório Bezerra - feito de ferro e de flor”
(Ferreira Gullar)
Url : https://memoriasdaditadura.org.br/biografias-da-resistencia/gregoriobezerra/
Fonte: Agência Latinoamericana de Notícias Prensa Latina
Título: Ainda impune no Brasil por assassinato da vereadora Marielle Franco
Descrição: Brasilia, 14 mar (Prensa Latina) O assassinato no Rio de Janeiro da
vereadora negra e defensora dos direitos humanos Marielle Franco continua impune
quatro anos após o crime ter sido cometido e o mandante permanece desconhecido.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=513970&SEO=aun-impune-enbrasil-asesinato-de-concejala-marielle-franco
Fonte: Instituto Marielle Franco
Data: 2022-03-14
Título: Quem é Marielle Franco?
Descrição: Marielle Franco é mulher, negra, mãe, filha, irmã, esposa e cria da
favela da Maré. Socióloga com mestrado em Administração Pública. Foi eleita
Vereadora da Câmara do Rio de Janeiro, com 46.502 votos. Foi também Presidente
da Comissão da Mulher da Câmara. No dia 14/03/2018 foi assassinada em um
atentado ao carro onde estava. 13 Tiros atingiram o veículo, matando também o
motorista Anderson Pedro Gomes. Quem mandou matar Marielle mal podia imaginar
que ela era semente, e que milhões de Marielles em todo mundo se levantariam no
dia seguinte.
Url : https://www.institutomariellefranco.org/quem-e-marielle?
gclid=Cj0KCQiAybaRBhDtARIsAIEG3kntogliTpRSfXvEYTgldBufJNwVRMRNm2D_GnRiCNvi7yj7hS
CrKEkaAnAGEALw_wcB
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-03-14
Título: Quatro anos após o crime, permanece a pergunta: quem mandou matar
Marielle?
Descrição: Os assassinatos da vereadora Marielle Franco (Psol) e do motorista
Anderson Gomes completam 4 anos nesta segunda-feira (14) sem que se saiba quem
são os mandantes do crime, aponta reportagem do G1. Ao longo desse tempo, houve
troca-troca no comando das investigações. Três grupos diferentes de promotores
ficaram à frente do caso no Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). Na
Polícia Civil, o quinto delegado assumiu há pouco mais de um mês.
A força-tarefa que investiga o crime afirma ter encontrado os executores e
descoberto a dinâmica da noite de 14 de março de 2018, no bairro do Estácio, na
região central do Rio, mas os mandantes continuam ocultos.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/quatro-anos-apos-o-crime-permanece-apergunta-quem-mandou-matar-marielle
Fonte: CartaCapital

Data: 2022-03-13 14:15:46
Título: Ministério Público reexamina celulares e volta a testemunhas do caso
Marielle
Descrição: Quatro anos após o crime, investigadores consideram que novas
tecnologias podem ajudar na procura pelo mandante
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/ministerio-publico-reexaminacelulares-e-volta-a-testemunhas-do-caso-marielle/
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-14 04:49:44
Título: O retrocesso na vacinação contra a paralisia infantil
Descrição: Nas últimas décadas, a campanha de vacinação contra a poliomielite
evitou mortes e a dor de muitas famílias. A batalha para erradicar a doença que
provoca a paralisia infantil continua sendo vencida com a ajuda de personagens,
como o Zé Gotinha, e de estratégias de grande impacto, como o dia D da
Vacinação. Mas, de uns anos pra cá, a cobertura vacinal foi ficando cada vez
menor. Dados do programa nacional de Imunizações revelam que, no ano passado,
apenas 67% das crianças haviam recebido ao menos três doses, contra uma
imunização superior a 95% há mais de 10 anos.
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/o-retrocesso-na-vacinacao-contraparalisia-infantil-1-25431160
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-13
Título: Em meio à fome, Bolsonaro ‘enterra’ programa de compra de alimentos
Descrição: Reproduzido em países da África e da América Central, o Programa de
Aquisição de Alimentos já vinha sendo sucateado. E agora foi praticamente
extinto, substituído por um “cheio de incertezas”. O presidente Jair Bolsonaro
tanto investiu contra os pequenos agricultores e a população mais pobre do país
que, como se fosse pouco, jogou uma pá de cal sobre o Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA). Na prática, enterrou a política criada em 2003 no âmbito do
Fome Zero, no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que chegou a
comprar quase R$ 1 bilhão em alimentos produzidos sem agrotóxicos em pequenos
estabelecimentos, beneficiando de um lado indígenas, quilombolas, extrativistas
e pescadores artesanais. E de outro, escolas, asilos e outras instituições que
atendem pessoas em situação de insegurança alimentar.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/03/fome-bolsonaroenterra-programa-alimentos/
Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-03-13
Título: Movimentos populares vão às ruas contra os despejos em todo o Brasil no
próximo dia 17
Descrição: Com o objetivo de lutar pela prorrogação da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 828, que ajudou a proteger
milhares de famílias no campo e na cidade ameaçadas de despejos ou remoções, a
Campanha Despejo Zero e um conjunto de Movimentos e Organizações Populares
convocam à tomada das ruas com a realização do Ato Nacional Moradia pela Vida na
próxima quinta-feira (17/3), em todo o país. Estão sendo convocados atos para as
principais capitais do país. Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, já estão
sendo mobilizados e mais estados se organizam.
Url : https://mst.org.br/2022/03/13/movimentos-populares-vao-as-ruas-contradespejos-em-todo-brasil-no-proximo-dia-17/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-13 18:07:15
Título: \Nós mulheres negras estamos incidindo politicamente desde que chegamos
aqui\
Descrição: Ativista do movimento de mulheres negras, Valdecir Nascimento fala
sobre o que significa o Março de Lutas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/13/nos-mulheres-negras-estamosincidindo-politicamente-desde-que-chegamos-aqui
Fonte: Brasil de Fato

Data: 2022-03-13 16:51:37
Título: Aos 57 anos, rapper GOG reflete sobre sua trajetória e as contribuições
de sua geração
Descrição: \A maturidade nos faz pensar estrategicamente como no xadrez,
desconstruindo para construir\, reflete
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/13/aos-57-anos-rapper-gog-refletesobre-sua-trajetoria-e-as-contribuicoes-de-sua-geracao
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-13 16:01:45
Título: Morre Lisete Arelaro, educadora de referência popular, MST presta
homenagem
Descrição: Vinculada à USP, professora atuou também no PT e no Psol, tendo sido
candidata ao governo de SP
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/13/morre-lisete-arelaro-educadorade-referencia-popular-mst-presta-homenagem
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-03-13
Título: Lula presta homenagem a Lisete Arelaro: "Incansável na luta por uma
educação de qualidade"
Descrição: Pedagoga e professora da USP, Lisete era uma referência na política
por um ensino público universal e de qualidade. O ex-presidente Lula (PT) usou
as redes na noite deste domingo (13) para lamentar a morte da educadora Lisete
Arelaro, que faleceu na noite deste sábado (12) em decorrência de um câncer no
estômago.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/3/13/lula-presta-homenagemlisete-arelaro-incansavel-na-luta-por-uma-educao-de-qualidade-111442.html
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-03-13
Título: "Agora é oficial": Requião anuncia filiação ao PT
Descrição: "Estou entrando no Partido dos Trabalhadores", disse o ex-governador
e ex-senador em vídeo publicado neste domingo, no qual diz que disputará o
governo do Paraná
Url : https://www.brasil247.com/regionais/sul/agora-e-oficial-requiao-anunciafiliacao-ao-pt
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-03-14
Título: A Colômbia votou pela mudança
Descrição: A coalizão de centro-esquerda Pacto Histórico, formada pelo movimento
Colômbia Humana do candidato presidencial Gustavo Petro, o Pólo Democrático
Alternativo, os partidos União Patriótica e União Comunista, e várias
organizações sociais e sindicais, obteve um resultado sem precedentes e venceu o
resto das coalizões competindo por cadeiras no Senado e na Câmara dos Deputados.
Além disso, foram realizadas três consultas interpartidárias para escolher os
candidatos do mesmo número de coalizões. Naquele em que Gustavo Petro disputou
sua candidatura, ele obteve o maior número de votos. Com 94% dos votos contados,
ele recebeu o apoio de 4,4 milhões de colombianos, além dos votos obtidos por
seus colegas dentro da coalizão. No total, o Pacto Histórico mobilizou mais de
5,5 milhões de colombianos, enquanto as coalizões de centro e direita
conquistaram 2,1 milhões e 3,8 milhões de votos, respectivamente. Para o Senado
e a Câmara dos Deputados, com 91% e 92% dos votos contados, a coalizão de
esquerda estava um pouco à frente dos outros partidos, o que lhe garante um
banco de mais de 16 senadores e mais de 25 representantes. Este é um resultado
histórico que coloca a esquerda, com o apoio de aliados seguros do centro e até
do centro-direita, em melhor posição para garantir o governo de Gustavo Petro,
caso ele finalmente vença as eleições presidenciais em maio.
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1568115/colombia-vot%C3%B3-por-elcambio
Fonte: Global Times - China

Data: 2022-03-14
Título: Russia e Ucrânia realizarão negociações online na segunda-feira
Descrição: As delegações russas e ucranianas retomarão as negociações na
segunda-feira por videoconferência, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov,
no domingo. "As negociações não param no formato de videoconferências. Os grupos
de trabalho estão em funcionamento constante. Um grande número de questões exige
atenção constante. Na segunda-feira, 14 de março, será realizada uma sessão de
negociação para resumir os resultados preliminares", disse Mykhailo Podoliak. ,
assessor do chefe do Gabinete do Presidente da Ucrânia, twittou na noite de
domingo.
Url : https://www.globaltimes.cn//special-coverage/Ukraine-TensionsTimeline.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-13 15:54:36
Título: Artigo | A culpa da guerra na Ucrânia é do sistema capitalista e do
imperialismo dos EUA
Descrição: Não precisa ser marxista para constatar que as crises econômicas são
uma regra e não uma exceção do capitalismo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/13/artigo-a-culpa-da-guerra-naucrania-e-do-sistema-capitalista-e-do-imperialismo-dos-eua
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-13 09:37:51
Título: Com litro da gasolina vendido até R$ 11 no Acre, Procon fiscaliza postos
contra preços abusivos
Descrição: Autarquia recebeu uma série de denúncias e atua junto ao Ministério
Público do Estado para identificar violações à legislação, Jordão e Marechal
Thaumaturgo estão entre as cidades com maior valor cobrado no país
Url :https://www.cartacapital.com.br/carta-capital/com-litro-da-gasolinavendido-ate-r-11-no-acre-procon-fiscaliza-postos-contra-precos-abusivos/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-13 14:55:31
Título: Atingidos por barragens fazem jornada nacional de lutas na próxima
segunda-feira (14)
Descrição: Em Minas Gerais, ação acontece em cinco cidades e denuncia \uso
político-eleitoral da repactuação do Rio Doce\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/13/atingidos-por-barragens-fazemjornada-nacional-de-lutas-na-proxima-segunda-feira-14
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-13 17:14:19
Título: MP amplia investigação contra líder do MBL por suspeita de lavagem de
dinheiro
Descrição: Promotoria obtém ordem judicial para aprofundar análise de transações
de Renan dos Santos e familiares
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/mp-amplia-investigacao-contralider-do-mbl-por-suspeita-de-lavagem-de-dinheiro/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-13 15:49:21
Título: Diretor da Abin diz que ministros do STF ‘estão resgatando o
absolutismo’
Descrição: Alexandre Ramagem foi impedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do
Supremo Tribunal Federal, de assumir o comando da Polícia Federal em abril de
2020
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/diretor-da-abin-diz-que-ministrosdo-stf-estao-resgatando-o-absolutismo/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-13 10:20:53

Título: Marina Silva cita divergências, mas indica que pode apoiar Lula contra
Bolsonaro
Descrição: Após longo rompimento, ex-senadora diz que, para superar o atual
presidente, apoio a petista é possível. Definição ocorrerá após debate com a
Rede
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/marina-cita-divergencias-masindica-que-pode-apoiar-lula-contra-bolsonaro-defesa-da-civilizacao/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-13 05:02:45
Título: ‘Crise do cuidado’ nos países ricos reorienta os debates feministas
sobre o trabalho
Descrição: A francesa Pascale Molinier, pensadora da relação entre gênero e
cuidado, elogia os esforços do feminismo latino-americanas para legitimar a
importância deste ofício invisível
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/crise-do-cuidado-inspira-oresgate-do-trabalho-como-tema-central-do-feminismo-na-europa/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-13 22:18:47
Título: Filiação de Requião será um grande movimento pelo Brasil e pelo Paraná,
diz Gleisi Hoffmann
Descrição: Os petistas estão festa neste domingo, dia 13. A confirmação da
filiação de Roberto Requião no PT Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %%
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/filiacao-de-requiao-sera-um-grandemovimento-pelo-brasil-e-pelo-parana-diz-gleisi-hoffmann/
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-14 04:30:54
Título: Bolsonaro tem menos alianças de prefeitos e deputados do que as de
antecessores que buscaram reeleição
Descrição: SÃO PAULO — Mesmo com a adesão ao Centrão impulsionando o arco de
alianças para a reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) terá pela frente um
cenário mais adverso na tentativa de alastrar a campanha pelo país, na
comparação com os antecessores que buscaram renovar o mandato presidencial.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/bolsonaro-tem-menos-aliancas-deprefeitos-deputados-do-que-as-de-antecessores-que-buscaram-reeleicao-25431341
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-03-13 17:03:03
Título: O que se sabe sobre a base militar estratégica ucraniana perto da
Polônia que foi atacada pela Rússia
Descrição: Segundo a Ucrânia, 35 foram mortos. Ministério de Defesa russo fala
que 180 morreram na ofensiva.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-60730393?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-14 00:00:00
Título: Candidato de Dino no Maranhão recebe apoio da família do ex-governador
pedetista Jackson Lago
Descrição: Vice-governador do Maranhão e candidato ao governo do estado, Carlos
Brandão recebeu o apoio da família do ex-governador Jackson Lago, morto em 2011.
Lago era a principal liderança no estado do PDT, partido do principal adversário
de Brandão, o senador Weverton Rocha.Leia mais (03/14/2022 - 04h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/03/candidato-de-dino-no-maranhao-recebe-apoio-dafamilia-do-ex-governador-pedetista-jackson-lago.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-13 00:00:00

Título: Internet precária cria fosso de acesso à Justiça para população
vulnerável
Descrição: A virtualização trouxe um paradoxo em relação ao acesso à Justiça.
Por um lado, permitiu a participação de forma online de quem mora longe de
fóruns e tribunais. Por outro, a má qualidade da internet comprometeu a
utilização dos serviços do Judiciário.Leia mais (03/13/2022 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/internet-precaria-cria-fosso-de-acesso-a-justica-parapopulacao-vulneravel.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-13 00:00:00
Título: Assassinato de Marielle segue sem solução após 4 anos e 5 delegados
Descrição: Cinco delegados da Polícia Civil e ao menos dez promotores do
Ministério Público do Rio de Janeiro ainda não conseguiram responder à pergunta
repetida em protestos: quem mandou matar Marielle Franco?Leia mais (03/13/2022 11h11)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/cotidiano/2022/03/apos-4-anos-e-5-delegados-assassinato-de-marielle-seguesem-solucao.shtml
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-03-13 21:28:03
Título: 30 anos do Grupo Dignidade: no arco-íris há espaço para todas as cores
Descrição: No dia 14 de março de 1992, com alguns gatos e gatas pingados, porém
ousados, fundamos o Grupo Dignidade. Para uns era um sonho de cidadania, para
outros sobrevivência e para outros apenas um grupo de autoajuda de iguais. O
nome ‘dignidade’ se estabeleceu na ocasião do Orgulho Gay de 1992 (28 de junho),
sendo [ ]The post 30 anos do Grupo Dignidade: no arco-íris há espaço para todas
as cores appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/blogs-e-opiniao/forum/30-anos-do-grupodignidade-no-arco-iris-ha-espaco-para-todas-as-cores/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-14 01:09:54
Título: Blinken condena ataque russo contra depósito de armas e acampamento de
mercenários na Ucrânia
Descrição: No domingo (13), o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken,
condenou o ataque russo com mísseis que atingiu centros militares ucranianos
perto da fronteira com a Polônia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220314/blinken-condena-ataque-russo-contradeposito-de-armas-e-acampamento-de-mercenarios-na-ucrania-21808302.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-13 23:42:37
Título: EUA abusam do status de país sede da ONU para obter ganhos políticos,
diz chancelaria russa
Descrição: Os Estados Unidos estão abusando cada vez mais de sua posição como
país anfitrião da sede da Organização das Nações Unidas (ONU) para obter ganhos
políticos, segundo um funcionário da chancelaria russa ouvido pela Sputnik.
Url :https://br.sputniknews.com/20220313/eua-abusam-do-status-de-pais-sede-daonu-para-obter-ganhos-politicos-diz-chancelaria-russa-21808156.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-13 11:28:52
Título: Ex-agente de inteligência dos EUA revela conexão entre Ocidente e
neonazistas ucranianos
Descrição: Militares norte-americanos, britânicos e canadenses treinaram
neonazistas na Ucrânia, que posteriormente tomaram o poder de fato no país,
disse em entrevista ao jornalista George Galloway o ex-oficial de inteligência
do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA Scott Ritter.

Url :https://br.sputniknews.com/20220313/ex-agente-de-inteligencia-dos-euarevela-conexao-entre-ocidente-e-neonazistas-ucranianos-21804930.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-13 09:52:40
Título: Sérvia não aderirá à OTAN devido aos bombardeios de 1999, diz presidente
do país
Descrição: O presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, expressou neste sábado (12)
a sua posição sobre possível adesão do seu país à OTAN.
Url :https://br.sputniknews.com/20220313/servia-nao-aderira-a-otan-devido-aosbombardeios-de-1999-diz-presidente-do-pais-21804348.html
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-03-14 07:00:00
Título: Quem está destruindo as unidades de conservação da Amazônia
Descrição: Levantamento inédito lista políticos regionais, empresas e
desmatadores. Em 13 anos, foram mais de 9 mil multas que totalizam mais de R$ 3
bilhões
Url :https://apublica.org/2022/03/quem-esta-destruindo-as-unidades-deconservacao-da-amazonia/
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-03-14 07:00:00
Título: As empresas mais multadas nas unidades de conservação da Amazônia
Descrição: Levantamento inédito mostra que Usina Hidrelétrica de Jirau e Salobo
Metais S/A, subsidiária da Vale, estão entre as maiores infratoras da última
década
Url :https://apublica.org/2022/03/as-empresas-mais-multadas-nas-unidades-deconservacao-da-amazonia/

