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Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-03-14 08:57:56
Título: Alberto Fernández (Presidente da Argentina) sugere López Obrador 
(Presidente do México) para construir um eixo com o Brasil   
Descrição: Em sua carta, o Presidente Fernández também diz: "Vi que você esteve 
com meu querido amigo Lula. Ele é uma grande pessoa e o maior líder que a 
América do Sul já teve e ainda tem. Devemos acompanhá-lo em tudo o que pudermos.
"Se isso acontecesse, faria muito bem ao sofrido povo brasileiro". Mas, além 
disso, imagino que isso nos permitiria fortalecer o MBA (México, Brasil e 
Argentina), um eixo em torno do qual a política da região poderia ser dirigida 
na busca de uma melhor qualidade da democracia e, fundamentalmente, de uma 
distribuição mais justa da renda. Nunca devemos esquecer que vivemos no 
continente mais desigual do mundo.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/14/politica/013n1pol?partner=rss

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-14
Título: Preço da gasolina supera inflação em 158% durante governo Bolsonaro
Descrição: Desde janeiro de 2019, gasolina subiu 56,5%. Diesel e gás de cozinha 
aumentaram 69,1% e 47,8%, respectivamente. Inflação oficial está em 21,86%. 
Quando Jair Bolsonaro assumiu a presidência, em janeiro de 2019, o litro da 
gasolina era vendido por R$ 4,268 em média no Brasil. Passados pouco mais de 
três anos, o consumidor está pagando R$ 6,683, de acordo com levantamento da 
Agência Nacional de Petróleo (ANP). Nesse período, portanto, o aumento foi de 
56,5%. Já o litro do diesel teve alta ainda maior, de 69,1%. Subiu de R$ 3,437, 
no início do mandato, para 5,814, atualmente. O botijão de gás de 13 quilos 
saltou de R$ 69,26 para R$ 102,42, aumento de 47,8%. Nesse intervalo, a inflação
geral medida pelo IPCA (IBGE) ficou em 21,86%. Ou seja, os aumentos da gasolina 
superam em 158,46% (quase 2,6 vezes) a já elevada inflação oficial.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/03/preco-gasolina-supera-
inflacao-158-governo-bolsonaro/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Caminhoneiros no Brasil pedem parar de aumentar os preços do combustível
Descrição: 1Brasilia, 14 mar (Prensa Latina) LAssociação Brasileira de 
Motoristas de Veículos Automotores (Abrava) entrou com uma ação hoje no tribunal
do Distrito Federal (DF) pedindo a suspensão do aumento excessivo do preço dos 
combustíveis.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514185&SEO=camioneros-piden-
en-brasil-cesar-aumento-de-precios-de-combustibles

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-14
Título: MST não depende de fertilizantes para produzir 15 mil toneladas de arroz
Descrição: Ao contrário do agronegócio, que não vive sem fertilizantes e nem 
agrotóxicos, a agroecologia utiliza alternativas naturais para “alimentar” o 
solo e colocar comida saudável na mesa
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2022/03/mst-nao-depende-de-
fertilizantes-para-produzir-15-mil-toneladas-de-arroz/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-14 15:48:18
Título: Lira \dribla\ regimento da Câmara com criação de GT por mineração em 
terras indígenas
Descrição: Grupos de trabalho ignoram comissões da Câmara e não cumprem número 
mínimo de sessões, apontam deputados da oposição
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/14/lira-dribla-regimento-da-camara-
com-criacao-de-gt-por-mineracao-em-terras-indigenas
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Fonte: Revista Forum
Data: 2022-03-14
Título: Indígena é assassinado por reclamar de barulho em festa em Porto Seguro
Descrição: Vitor Pataxó foi baleado após pedir silêncio por causa da esposa e do
filho recém-nascido. Evento Sigilo Fest ocorreu dentro de território indígena. 
Lideranças indígenas acusam participantes de uma festa privada, a Sigilo Fest, 
de envolvimento no assassinato do jovem Vitor Braz de Souza, de 22 anos, 
integrante da aldeia Pataxó. Segundo relatos, o evento, que aconteceu neste 
domingo (13), foi liberado pela prefeitura de Porto Seguro para acontecer dentro
do território indígena Coroa Vermelha.
Url : https://revistaforum.com.br/brasil/2022/3/14/indigena-assassinado-por-
reclamar-de-barulho-em-festa-em-porto-seguro-111473.html 

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-03-14 18:24:20
Título: Brasileiros superendividados: 'Vendi a lavadora para pagar aluguel, 
agora devo parcelas da máquina'
Descrição: Brasileiros estão atrasando contas básicas, como aluguel, luz e água.
Endividamento foi recorde em 2021, e a inadimplência, também em alta histórica, 
deve aumentar ainda mais neste ano com alta dos juros.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60484729?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Agência Senado
Data: 2021-12-03
Título: 13º salário foi criado em meio a intensa disputa ideológica entre 
esquerda e direita
Descrição:No Brasil, que recebera o cosmonauta Iuri Gagarin 90 dias depois de 
seu feito, discutia-se acaloradamente a criação do “13º mês de salário” como 
parte dos embates ideológicos entre esquerda e direita típicos da Guerra Fria: 
de um lado os Estados Unidos e o capitalismo; do outro, a União Soviética e o 
comunismo. A criação do 13º, proposta em 1959 pelo deputado Aarão Steinbruch 
(PTB-RJ), seria aprovada pelo Senado em 27 de junho de 1962 e sancionada pelo 
presidente João Goulart em 13 de julho. O projeto de Steinbruch também não era 
novidade. Tratava-se do terceiro protocolado na Câmara. Duramente reprimida, a 
greve dos paulistas resultou em prisões, mas marcou a forte posição dos 
trabalhadores. Eles queriam ir além da concessão da gratificação natalina por 
mera liberalidade das empresas e, muitas vezes, com valores abaixo do salário 
mensal. “O 13º salário é um desses casos de reivindicação surgida no chão da 
fábrica, legitimada nas relações costumeiras entre patrões e empregados em 
algumas firmas, transformada em lei às custas de greves, demissões, abaixo-
assinados, prisões e cuja memória é depois ofuscada pelo brilho da lei que, 
supõe-se, como toda lei, deve ter sido iniciativa de algum presidente, deputado 
ou senador”, escreve Pereira Neto. O historiador cita em sua tese o depoimento 
do metalúrgico aposentado João Miguel Alonso sobre esses conflitos:
“O 13º salário, a maior parte do nosso povo ignora, saiu do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo. Pode confiar com toda a consciência no que eu estou 
falando. 
Url : https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/13o-salario-foi-
criado-em-meio-a-intensa-disputa-ideologica-entre-esquerda-e-direita#:~:text=A
%20cria%C3%A7%C3%A3o%20do%2013%C2%BA%2C%20proposta,Goulart%20em%2013%20de
%20julho. 

Fonte: Jacobin
Data: 2022-03-14
Título: Por que os vizinhos do Bolsonaro mataram Marielle Franco
Descrição: Hoje faz 4 anos que a vereadora e militante socialista Marielle 
Franco foi assassinada. Antes de morrer, ela estava lutando para inviabilizar 
uma das fontes ilegais mais lucrativas da milícia carioca: a grilagem. Para 
entender porque as investigações não avançaram e por que os vizinhos do 
Bolsonaro participaram do crime, conversamos com o jornalista Sérgio Ramalho, 
que vem fazendo uma das melhores coberturas sobre as atrocidades e falcatruas 
dos grupos paramilitares no Rio de Janeiro. Os 3 milicianos suspeitos de 
executarem a morte da vereadora apareceram nas investigações, mas os mandantes 
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continuam desconhecidos. Dois milicianos tinham uma relação direta com a família
Bolsonaro, um colocando a mulher e a mãe para trabalhar no gabinete de Flávio 
Bolsonaro, de quem também recebeu medalha Tiradentes, a maior comenda da Alerj, 
enquanto estava preso, e outro morando no mesmo condomínio, onde compartilhavam 
a vizinhança e fotos juntos em eventos.
Url : https://jacobin.com.br/2022/03/por-que-os-vizinhos-do-bolsonaro-mataram-
marielle-franco/ 

Fonte: Comissão Brasileira Justiça e Paz - CNBB
Data: 2022-03-14
Título: “Quem mandou matar Marielle?”: quatro anos depois, pergunta permanece 
sem resposta
Descrição: Os assassinatos da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (Psol)
e do motorista Anderson Gomes continuam sem um desfecho quatro anos depois, 
completos nesta segunda-feira (14/3). São 1.461 dias que a família dos dois 
esperam por uma resposta sobre o caso. A contagem consta no site do Instituto 
Marielle Franco, que cobra que o crime seja solucionado. O instituto realiza 
hoje um festival para cobrar justiça por Marielle e Anderson no Circo Voador, no
Rio de Janeiro. Ainda nesta segunda, os advogados das famílias da parlamentar e 
do motorista também vão protocolar um mandado de segurança no Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro para que as informações dos autos de investigação 
sobre os mandantes do assassinato sejam compartilhadas. “O corpo e a voz de 
Marielle respiravam luta. Hoje são quatro anos sem ela. Honremos sua trajetória,
exijamos respostas”, escreveu Arielle Franco, irmã da vereadora no Twitter. 
Url : https://www.justicapaz.org/portal/quem-mandou-matar-marielle-quatro-anos-
depois-pergunta-permanece-sem-resposta/  

Fonte: Montedo
Data: 2022-03-14
Título: Bolsonaro se irrita ao ser cobrado por cabos da FAB e ameaça não parar 
mais no cercadinho
Descrição: Jair Bolsonaro ficou irritado ao ser cobrado por integrantes da Força
Aérea Brasileira sobre o cumprimento de um decreto assinado por ele no final do 
ano passado que reduziu de 20 para 15 anos o período necessário para que um cabo
possa ser promovido a segundo-sargento no Quadro Especial de Sargentos da 
Aeronáutica (QESA). Questionado por apoiadores sobre a incorporação dos cabos, o
presidente da República afirmou que isso ainda depende de suplementação 
orçamentária. O impacto financeiro da medida, segundo a FAB, chega a R$ 18 
bilhões.
Url : https://www.montedo.com.br/2022/03/14/bolsonaro-se-irrita-ao-ser-cobrado-
por-cabos-da-fab-e-ameaca-nao-parar-mais-no-cercadinho/ 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-03-14
Título: Não é a guerra; culpa pelos altos preços dos combustíveis é de Bolsonaro e Temer
Descrição: Não é a guerra da Rússia contra a Ucrânia a culpada pelos abusivos 
preços dos combustíveis no Brasil. A guerra começou no dia 25 de fevereiro. Os 
preços dos combustíveis vêm disparando desde o golpe contra a presidenta Dilma 
Rousseff (PT), em 2016. Só de janeiro de 2021 até agora, a Petrobras já aumentou
13 vezes o preço da gasolina e 11 vezes o do diesel, segundo dados do 
Observatório Social da Petrobras (OSP), órgão ligado à Federação Nacional dos 
Petroleiros (FNP). Ou seja, em pouco mais de um ano o número de aumentos foi 
quase a metade dos autorizados durante os 13 anos dos governos Lula e Dilma, um 
total de 28 reajustes. Só o último reajuste de preços, anunciado pela Petrobras 
e autorizado pelo governo federal na semana passada, foi depois do início da 
guerra. Com a nova tabela, o litro da gasolina chega a custar R$ 11, em Jordão, 
cidade distante 636 km da capital do Acre, Rio Branco. Em  Marechal Thaumaturgo,
a 558 km da capital do estado, quem precisa abastecer desembolsa R$ 10,55 por 
litro. Em São Paulo,  os preços chegam quase a R$ 7.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/nao-e-a-guerra-culpa-pelos-altos-precos-
dos-combustiveis-e-de-bolsonaro-e-temer-aaff 

Fonte: Finanças Yahoo - 03/03/2021
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Data: 2021-03-03
Título: Além da Ford, confira empresas que deixaram o Brasil desde que Bolsonaro
assumiu
Descrição: Ford - Montadora americana anunciou o fechamento de três unidades no 
país e a demissão de 5 mil pessoas. Os veículos vendidos no Brasil serão 
produzidos na Argentina. Mercedes-Benz - A empresa alemã deixou de fabricar 
carros no Brasil, com o fechamento de uma de suas fábricas. Audi - Montadora 
alemã deixou de produzir o A3 no Paraná, em dezembro, e ameaça fechar a produção
de seus veículos no Brasil. Sony - A fabricante japonesa de TVs e câmeras fechou
sua fábrica de Manaus, com 220 funcionários. Roche - Farmacêutica suíça 
anunciou, em 2020, o fechamento de sua fábrica com 440 funcionários no Rio em 
até cinco anos. Eli Lily - No país desde 1953, a farmacêutica americana deixou o
Brasil em 2020 e transferiu a produção para Porto Rico. Forever 21 - A rede 
americana decidiu fechar este ano as 11 lojas no Brasil em desacordo com 
shoppings por aluguel. Walmart - Neste caso, o maior grupo varejista do mundo 
vendeu 80% de sua operação brasileira a um fundo de investimentos. Lime - A 
multinacional de compartilhamento de patinetes anunciou o encerramento de suas 
atividades no Brasil em janeiro de 2020, seis meses depois de desembarcar no Rio
e em São Paulo.  Kiabi - A marca francesa encerrou operação em janeiro deste ano
para investir em mercados mais consolidados. Glovo - A empresa de aplicativos 
espanhola encerrou suas atividades no Brasil em 2019, um ano depois de chegar ao
país. Wendy’s - Com quatro lojas em São Paulo, a rede americana de hambúrguer 
fechou suas unidades no Brasil em 2019, mas não informou os motivos dessa 
decisão. Hooters - A rede norte-americana encerrou em 2019 suas atividades no 
Brasil.
Url : https://br.financas.yahoo.com/noticias/alem-da-ford-confira-empresas-que-
deixaram-o-brasil-desde-que-bolsonaro-assumiu-203708510.html 

Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-15 04:30:48
Título: Covid-19: Máscara evita casos e mortes mesmo com 90% da população 
vacinada, mostra estudo
Descrição: Cidades como Rio de Janeiro e Brasília já derrubaram a 
obrigatoriedade do uso de máscaras tanto em locais abertos quanto fechados. O 
estado de São Paulo, já liberou sua população de usar o item de proteção ao ar 
livre. As decisões estão sendo pautadas no índice de vacinação e na queda dos 
índices de contaminação, afirmam estados e municípios. No entanto, a ciência 
mostra que o uso de máscara é essencial para controlar a transmissão do 
coronavírus e pode salvar vidas mesmo em locais com uma elevada cobertura 
vacinal contra a Covid-19.
Url :https://oglobo.globo.com/saude/ciencia/covid-19-mascara-evita-casos-mortes-
mesmo-com-90-da-populacao-vacinada-mostra-estudo-25432255

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-14 20:07:03
Título: Em meio à guerra, comandante do Exército Brasileiro faz viagem urgente 
aos EUA
Descrição: Chefe do Exército indicado por Bolsonaro vai a Washington encontrar 
militar estadunidense
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/14/em-meio-a-guerra-comandante-do-
exercito-brasileiro-faz-viagem-urgente-aos-eua

Fonte: RIA – Novosti - Russia
Data: 2022-03-15
Título: O maior reservatório da Crimeia estava cheio de água
Descrição: O maior reservatório da Crimeia - Chernorechenskoye - foi preenchido 
com água em 94,7%, disse a RIA Novosti no serviço de imprensa do departamento de
economia urbana do governo de Sebastopol. O reservatório de Chernorechenskoye 
foi construído no rio Chernaya para fornecer água a Sebastopol em 1956. Seu 
volume inicial era de 33,2 milhões de metros cúbicos, mas com a construção da 
barragem em 1984, atingiu 64,2 milhões de metros cúbicos. Anteriormente , a 
Ucrânia fornecia até 85 por cento das necessidades da Crimeia em água doce 
através do Canal da Crimeia do Norte vindo do Dnieper. No entanto, após a 
reunificação da Crimeia com a Rússia ,  Kiev interrompeu unilateralmente o 
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abastecimento de água através do canal. Foi possível desbloqueá-lo após o início
de uma operação militar especial na Ucrânia. O Ministério da Defesa destacou que
especialistas já começaram a despoluir o canal e restaurar a infraestrutura das 
estruturas hidráulicas.
Url : https://ria.ru/20220315/vodokhranilische-1778183784.html 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-03-14
Título: Bloco Rússia-China desenvolverá sistema monetário e financeiro 
internacional independente
Descrição: A União Econômica Eurasiática, formada por Bielorrússia, Cazaquistão 
e Rússia, e a China desenvolverão um projeto para um sistema monetário e 
financeiro internacional independente, informou o jornal cazaque Kapital.
Url : https://www.brasil247.com/economia/bloco-russia-china-desenvolvera-
sistema-monetario-e-financeiro-internacional-independente 

Fonte: Carta Capital
Data: 2022-03-14
Título: A culpa de Rússia, Otan e União Europeia: a construção da verdade é 
coletiva.
Descrição: Por Milton Rondó. “A Rússia não deveria ter invadido a Ucrânia, mas a
culpa dessa guerra é da Otan e da União Europeia.” Frentista de posto ex-
Petrobras, em Jundiaí, interior de São Paulo. A política e a religião guardam 
muitas semelhanças, habilmente exploradas por políticos, marqueteiros e pastores
neopentecostais. Uma dessas similitudes diz respeito à capacidade de nos 
surpreenderem, aportarem mais do que almejaríamos.Foi a minha surpresa ao ouvir 
daquele frentista, na semana passada, a melhor definição sobre a gênese da 
guerra entre a Otan e a Rússia, na Ucrânia. ... 
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/a-culpa-de-russia-otan-e-uniao-
europeia-a-construcao-da-verdade-e-coletiva/ 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-14 19:52:12
Título: ‘Não permitiremos que qualquer país compense a Rússia por suas perdas’, 
dizem EUA à China
Descrição: No fim do 19º dia da guerra, o presidente da Ucrânia, Volodymyr 
Zelensky, decidiu apresentar um projeto para estender a Lei Marcial no país
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/nao-permitiremos-que-nenhum-pais-
compense-a-russia-por-suas-perdas-dizem-eua-a-china/

Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-15
Título: EUA não podem esperar que a China coopere em sua repressão: editorial 
Global Times
Descrição: Na segunda-feira, o membro do Bureau Político do Comitê Central do 
CPC e chefe do Escritório da Comissão Central de Relações Exteriores Yang Jiechi
se encontrou com o Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA Jake Sullivan em 
Roma, Itália. Um dia antes da reunião, Washington deu alguns passos 
insignificantes, todos eles relacionados à questão da Ucrânia. Por exemplo, a 
mídia dos EUA citou "oficiais superiores não nomeados dos EUA" como dizendo que 
a Rússia havia solicitado "assistência militar" da China, incluindo drones, após
a escalada do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Além disso, Sullivan disse no
mesmo dia que haveria "conseqüências absolutas para os esforços de evasão de 
sanções em larga escala ou apoio para que a Rússia cumpra". A intenção de 
Washington de ameaçar Pequim é clara. É uma antiga tática diplomática dos EUA 
usar desinformação e intimidação para garantir uma posição favorável nas 
negociações. Estas ações dos EUA também mostram que Washington está bastante 
preocupada com a questão da Ucrânia. Ela quer que a China dance ao som de sua 
música. O que os EUA esperam fazer é tecer uma teia global para estrangular a 
Rússia, tornando todos os países parte dessa teia sem nenhuma "lacuna". Os EUA 
são o instigador da crise da Ucrânia, mas querem explorar o mundo inteiro para 
expandir seus próprios interesses estratégicos. Isso faz as pessoas se 
perguntarem: de onde vem a confiança dos EUA? Será que os EUA dominaram o mundo 
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por tanto tempo que acreditam controlar até mesmo a alavanca da rotação da 
Terra? Se Washington quer vincular à força as relações China-EUA à crise Rússia-
Ucrânia, está no caminho errado e com certeza ficará desapontado.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1254882.shtml 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-14 21:21:04
Título: Chile: Neta de Allende recebe homenagem ao tomar posse como ministra da 
Defesa
Descrição: Maya Fernández Allende, de 50 anos, é uma das nomeações mais 
simbólicas para a equipe ministerial do presidente Gabriel Boric
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/chile-neta-de-allende-recebe-
homenagem-ao-tomar-posse-como-ministra-da-defesa/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-14 16:42:13
Título: “Semear Marielles\: mulheres do MST plantam 200 mudas em assentamento de
Pernambuco
Descrição: Atividade foi realizada no dia em que se completam 4 anos do 
assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/14/semear-marielles-mulheres-do-
mst-plantam-200-mudas-em-assentamento-de-pernambuco
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-14 16:00:55
Título: Viúva de Marielle, vereadora Mônica Benício estende faixa na Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro
Descrição: Missa, encontro com autoridades e festival cultural marcam os quatro 
anos de morte de Marielle Franco
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/14/viuva-de-marielle-vereadora-
monica-benicio-estende-faixa-na-camara-municipal-do-rio-de-janeiro

Fonte: Congresso em Foco
Título: Desprezo e deboche: o que Bolsonaro já falou sobre Marielle
Descrição: Às 21h do dia 14 de março de 2018, a vereadora Marielle Franco, do 
Psol, foi atingida por quatro disparos de arma de fogo enquanto transitava de 
carro pela zona central do Rio de Janeiro. Quatro anos depois, seu assassinato 
permanece sem respostas sobre quem foi seu mandante. A dúvida se tornou uma 
ferida constante [ ]The post Desprezo e deboche: o que Bolsonaro já falou sobre 
Marielle appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/menosprezo-e-deboche-
declaracoes-de-bolsonaro-sobre-o-assassinato-de-marielle/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-14 17:31:30
Título: MST de Pernambuco lançará Rosa Amorim como candidata a deputada estadual
Descrição: Rosa “nasceu” no assentamento Normandia, em Caruaru, ato de filiação 
ao PT foi realizado na sexta-feira (11)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/14/mst-de-pernambuco-lancara-rosa-
amorim-como-candidata-a-deputada-estadual

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-14 17:18:04
Título: Gustavo Petro: quem é o esquerdista que pode ser presidente da Colômbia?
Descrição: Líder nas pesquisas de intenção de voto, o ex-guerrilheiro venceu as 
prévias de sua coalizão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/14/gustavo-petro-quem-e-o-
esquerdista-que-pode-ser-presidente-da-colombia
  
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-14 13:18:36
Título: Juristas acionam Rodrigo Pacheco após ataques a senadores contrários a 
PL de porte de armas 
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Descrição: Projeto prevê flexibilizar as regras para aquisição de armas de fogo 
por caçadores, atiradores e colecionadores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/14/juristas-acionam-rodrigo-
pacheco-apos-ataques-a-senadores-contrarios-a-pl-de-porte-de-armas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-14 13:08:31
Título: Movimento de Atingidos por Barragens completa 31 anos e defende 
regramento para mineradoras
Descrição: O MAB pressiona pela aprovação da Política Nacional de Direitos das 
Populações Atingidas por meio do PL 2788/21
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/14/movimento-de-atingidos-por-
barragens-completa-31-anos-e-defende-regramento-para-mineradoras
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-14 12:28:05
Título: Mestras do samba do Nordeste lutam pela preservação da cultura popular 
em suas comunidades
Descrição: Ana do Coco, no Conde (PB) e Dona Ovídia, em Juazeiro (BA), são 
frutos da resistência destas manifestações culturais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/14/mestras-do-samba-do-nordeste-
lutam-pela-preservacao-da-cultura-popular-em-suas-comunidades
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-14 11:35:46
Título: Entrevista | Mãe de Marielle encontra quinto delegado do caso e cobra 
resolução do crime
Descrição: Dona Marinete: \Em um país sério não teríamos uma investigação se 
arrastando por 4 anos\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/14/entrevista-mae-de-marielle-
encontra-quinto-delegado-do-caso-e-cobra-resolucao-do-crime
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-14 21:14:54
Título: STJ nega pedido para absolver acusado de assassinar Marielle
Descrição: Para Rogerio Schietti, há evidências que 'consubstanciam lastro 
mínimo, judicializado, da admissibilidade da acusação a ser desenvolvida em 
plenário do júri'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/stj-nega-pedido-para-
absolver-acusado-de-assassinar-marielle/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-14 18:46:52
Título: Moraes manda Ministério da Justiça informar sobre andamento da 
extradição de Allan dos Santos
Descrição: O blogueiro bolsonarista está foragido nos EUA desde que se tornou 
alvo de ordem de prisão preventiva
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/moraes-manda-ministerio-da-
justica-informar-sobre-andamento-da-extradicao-de-allan-dos-santos/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-14 18:33:27
Título: Progressistas decide desembarcar do governo do PT na Bahia
Descrição: Presidente nacional licenciado do Progressistas, o ministro da Casa 
Civil, Ciro Nogueira, foi um dos principais incentivadores da saída do partido 
da base petista
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/progressistas-decide-desembarcar-
do-governo-do-pt-na-bahia/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-14 17:44:15
Título: Novo presidente do Chile declara apoio a Lula e se diz ‘radicalmente 
distinto’ de Bolsonaro
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Descrição: Gabriel Boric afirmou, no entanto, que não pretende cortar relações 
com o Brasil
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/novo-presidente-do-chile-declara-
apoio-a-lula-e-se-diz-radicalmente-distinto-de-bolsonaro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-14 15:45:05
Título: Justiça britânica nega a Assange permissão para recorrer à Suprema Corte
contra extradição
Descrição: Washington deseja julgar o fundador do WikiLeaks pela publicação de 
quase 700 mil documentos diplomáticos e militares secretos
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/justica-britanica-nega-a-assange-
permissao-para-recorrer-a-suprema-corte-contra-extradicao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-14 15:36:44
Título: Congresso do Peru aceita debater pedido de destituição do presidente 
Castillo
Descrição: Iniciativa foi aprovada por 76 votos favoráveis e 41 contrários
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/congresso-do-peru-aceita-debater-
pedido-de-destituicao-do-presidente-castillo/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-14 16:36:01
Título: Frentistas reforçam pedido de cassação de Mamãe Falei
Descrição: ► Sinpospetro pede cassação de Mamãe Falei na Assembleia Legislativa 
de São Paulo ► 25% dos frentistas  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/frentistas-reforcam-pedido-de-cassacao-de-
mamae-falei/

Fonte: The Intercept
Data: 2022-03-14 15:48:15
Título: ‘Burra’, ‘picolé de piche’, ‘viadinho’: ex-funcionários do McDonald’s 
relatam cultura de abusos
Descrição: Empresa adota prática de fazer acordos judiciais com indenizações 
baratas para encerrar rapidamente as ações – e evitar danos à imagem.The post 
‘Burra’, ‘picolé de piche’, ‘viadinho’: ex-funcionários do McDonald’s relatam 
cultura de abusos appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/03/14/mcdonalds-assedio-sexual-racismo-
acordos-judiciais/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-03-14 03:00:00
Título: Mochila pesada e mais desigualdade. A promessa do 'Novo Ensino Médio'. 
Entrevista especial com Roberto Rafael Dias Da Silva
Descrição: Depois de dois anos de pandemia e de aulas tão instáveis quanto a 
conexão de internet na casa de muitas famílias, 2022 marca os secundaristas não 
só pela volta à sala de aula, mas também pela efetivação do chamado 
http://www.ihu.unisinos.br/616848-mochila-pesada-e-mais-desigualdade-a-promessa-
do-novo-ensino-medio-entrevista-especial-com-roberto-rafael-dias-da-silva
 

Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-15 04:30:51
Título: MPRJ busca novas pistas nos celulares de Ronnie Lessa para chegar ao 
mandante do assassinato de Marielle
Descrição: RIO — À frente das investigações da Força-Tarefa do Caso Mariellee 
Anderson, o promotor Bruno Gangoni acredita que ainda há fios da meada ainda a 
serempuxados para se chegar ao mandante do crime. Na segunda-feira, quando o 
assassinato davereadora Marielle Franco (Psol) e do motorista Anderson Gomes 
completou quatroanos, aumentou a pressão sobre ele e a Polícia Civil para a 
elucidação do caso. Houve inclusive protestos organizadospelas famílias das 
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vítimas com cobranças ao governador Cláudio Castro, ao Tribunal de Justiça do 
Rio e ao Ministério Público do Rio (MPRJ). 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/mprj-busca-novas-pistas-nos-celulares-de-
ronnie-lessa-para-chegar-ao-mandante-do-assassinato-de-marielle-25432882
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-15 04:30:59
Título: Tragédia em Petrópolis: Desabrigados da chuva enfrentam dificuldades em 
busca de um novo teto, um mês após chuvas
Descrição: PETRÓPOLIS — Embora Petrópolis dê sinais de recuperação, com a 
retomada do comércio e a volta dos consumidores, além da reabertura de alguns 
pontos turísticos, marcas da tragédia na cidade da Região Serrana ainda são 
visíveis, como a luta dos desabrigados por um novo teto ou as filas diárias de 
centenas de pessoas em busca de comida.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/tragedia-em-petropolis-desabrigados-da-chuva-
enfrentam-dificuldades-em-busca-de-um-novo-teto-um-mes-apos-chuvas-25432784
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-15 05:00:07
Título: Museu do Amanhã retoma gratuidade às terças-feiras e divulga programação
do ano com mostra de Sebastião Salgado
Descrição: O Museu do Amanhã anunciou, nesta segunda-feira (14), novidades na 
programação de 2022,incluindo a volta da gratuidade às terças-feiras, a partir 
de hoje (15). O ingressogratuito uma vez por semana era tradicional desde a 
inauguração do museu, em2015, e estava interrompido desde janeiro de 2020. 
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/museu-do-amanha-retoma-gratuidade-as-
tercas-feiras-divulga-programacao-do-ano-com-mostra-de-sebastiao-salgado-
25431613
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-14 00:00:00
Título: Derrotar autoritários como Bolsonaro é prioridade, diz Steven Levitsky
Descrição: Autor do celebrado \Como as Democracias Morrem\, o cientista político
Steven Levitsky, 54, afirma que a presença de um líder autoritário no comando de
países como Brasil ou Estados Unidos é uma situação emergencial e que removê-lo 
do poder deve ser a prioridade.Leia mais (03/14/2022 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/derrotar-autoritarios-como-bolsonaro-e-prioridade-diz-steven-
levitsky.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-14 00:00:00
Título: Luciana Chong é a nova diretora do Datafolha
Descrição: A executiva Luciana Chong assume a diretoria do Datafolha, instituto 
de pesquisa pertencente ao Grupo Folha. Ela substitui Mauro Paulino, que deixa o
Datafolha depois de 35 anos.Junto com ela, Renata Nunes Cesar assume a diretoria
de Pesquisa do instituto, no lugar de Alessandro Janoni.Leia mais (03/14/2022 - 
20h54)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/luciana-chong-e-a-nova-diretora-do-datafolha.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-14 00:00:00
Título: Vice rompe com PT na Bahia e pode 'aproximar' ACM Neto de Lula
Descrição: O vice-governador da Bahia, João Leão (PP), oficializou nesta 
segunda-feira (14) o rompimento com o PT, partido do governador Rui Costa. A 
decisão do PP se deu por unanimidade na Executiva estadual do partido.Leia mais 
(03/14/2022 - 17h06)
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: 2022-03-14 18:52:00
Título: Congresso deve analisar vetos sobre Eletrobras, BR do Mar e venda de 
etanol
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/857946-congresso-deve-analisar-vetos-
sobre-eletrobras-br-do-mar-e-venda-de-etanol/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-15 04:05:48
Título: Exército russo assume total controle da região de Kherson, segundo MD da
Rússia
Descrição: O Ministério da Defesa da Rússia informou que o Exército russo 
assumiu controle total da região de Kherson.
Url :https://br.sputniknews.com/20220315/exercito-russo-assume-total-controle-
da-regiao-de-kherson-informou-o-md-da-russia-21826265.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-15 03:35:58
Título: Laboratórios biológicos na Ucrânia representam perigo à Rússia e Europa,
diz MRE russo
Descrição: O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que os 
laboratórios biológicos na Ucrânia ameaçam não apenas a Rússia, como também toda
a Europa.
Url :https://br.sputniknews.com/20220315/laboratorios-biologicos-na-ucrania-
representam-perigo-a-russia-e-europa-diz-mre-russo-21826045.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-15 01:39:54
Título: Embaixador russo nos EUA pede que imprensa americana 'pare de incitar 
russofobia'
Descrição: O embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, pediu que os 
meios de comunicação norte-americanos sejam imparciais na cobertura jornalística
da situação na Ucrânia e que \parem de incitar a russofobia\.
Url :https://br.sputniknews.com/20220315/embaixador-russo-nos-eua-pede-que-
imprensa-americana-pare-de-incitar-russofobia-21825453.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-14 14:53:13
Título: Mídia: Lula quer 'renacionalizar' Petrobras e aumentar a presença do 
Estado caso seja eleito em 2022
Descrição: Segundo mídia, a estratégia da atual oposição (nomeadamente o PT) 
para as eleições deste ano é voltar a políticas estadistas priorizando a 
população e não grandes empresários.
Url :https://br.sputniknews.com/20220314/midia-lula-quer-renacionalizar-
petrobras-e-aumentar-a-presenca-do-estado-caso-seja-eleito-em-2022-21818598.html
 
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-03-14 17:00:00
Título: “Quem mandou matar Marielle achou que ninguém ia se importar”
Descrição: Para Dani Monteiro, deputada estadual e presidenta da Comissão de 
Direitos Humanos de Cidadania da Alerj, “hoje Marielle representa um símbolo de 
luta mundial por direitos humanos”
Url :https://apublica.org/2022/03/quem-mandou-matar-marielle-achou-que-ninguem-
ia-se-importar/
 
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
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Url :https://apublica.org/2022/03/quem-esta-destruindo-as-unidades-de-
conservacao-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-de-
conservacao-da-amazonia/
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