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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-15 15:17:17
Título: Como a redução histórica de recursos destinados à segurança alimentar
afeta a população brasileira
Descrição: Programa de Aquisição de Alimentos tem recursos reduzidos em 77,3% ao
longo de seis anos, ganha fôlego na pandemia, mas tem execução inexpressiva em
2021. E programa de acesso à água fica sem operação em 2021
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/como-a-reducao-historica-derecursos-destinados-a-seguranca-alimentar-afeta-a-populacao-brasileira/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-15 18:57:33
Título: Após repercussão negativa, mineradoras abandonam defesa de PL que atinge
terras indígenas
Descrição: Nota de gigantes da mineração divulgada hoje contraria artigo
publicado há dois anos que defendia PL 191/2020
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/15/apos-repercussao-negativamineradoras-abandonam-defesa-de-pl-que-atinge-terras-indigenas
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-15 20:48:33
Título: Lei Paulo Gustavo: Senado aprova R$ 3,8 bi para cultura, e texto vai à
sanção presidencial
Descrição: Projeto prevê ajuda emergencial para segmento, tramitação teve
controvérsia ligada ao uso da sigla LGBTQIA+
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/15/lei-paulo-gustavo-senado-aprovar-3-8-bi-para-cultura-e-texto-vai-a-sancao-presidencial
Fonte: Poder360
Título: Bolsonaristas pedem que presidente vete Lei Paulo Gustavo
Descrição: Mais cedo, Senado aprovou repasse de R$ 3,8 bi ao setor cultural,
projeto vai à sanção presidencial
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/bolsonaristas-pedem-que-presidente-vetelei-paulo-gustavo/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-15 11:40:14
Título: Sob Bolsonaro, infiltração ruralista transformou Funai em ameaça à vida
de indígenas isolados
Descrição: Latifundiários ditaram nomeações, acessaram relatórios sigilosos e
planejaram redução de terras com presença de isolados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/15/sob-bolsonaro-infiltracaoruralista-transformou-funai-em-ameaca-a-vida-de-indigenas-isolados
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-15 00:00:00
Título: Cidades que elegeram Bolsonaro tiveram mais mortes por Covid em 2021,
diz artigo na Lancet
Descrição: Um artigo publicado pela edição da revista Lancet para as Américas
afirma que os municípios brasileiros que deram vitória ao presidente Jair
Bolsonaro (PL) nas eleições de 2018 registraram mais óbitos por Covid-19 no ano
passado do que os que optaram por Fernando Haddad (PT) naquele pleito. Os
pesquisadores analisaram os dados de 5.570 cidades.Leia mais (03/15/2022 23h01)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/03/cidades-que-elegeram-bolsonaro-tiveram-maismortes-por-covid-em-2021-diz-artigo-na-lancet.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-15 00:00:00
Título: Bancada ruralista quer tirar Mato Grosso da Amazônia Legal
Descrição: A Frente Parlamentar da Agropecuária articula a aprovação de um
projeto de lei retirando o Mato Grosso da área de Amazônia Legal. O objetivo é
reduzir de 80% para até 20% o percentual das propriedades rurais que precisa
estar preservado com a mata original.Leia mais (03/15/2022 - 18h11)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/03/bancada-ruralista-quer-tirar-mato-grosso-daamazonia-legal.shtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-15 17:05:07
Título: MST coleta assinaturas em campanha contra exclusão do Mato Grosso da
Amazônia Legal
Descrição: Com aval de Arthur Lira, Projeto de Lei que permite aumentar
desmatamento no estado tramita com agilidade na Câmara
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/15/mst-coleta-assinaturas-emcampanha-contra-exclusao-do-mato-grosso-da-amazonia-legal
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-15 16:39:00
Título: Líder dos caminhoneiros articula união com trabalhadores de aplicativo
contra preço da gasolina
Descrição: \Pauta do combustível é de toda a sociedade\, diz presidente de
associação, ao anunciar união com outras categorias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/15/lider-dos-caminhoneirosarticula-uniao-com-trabalhadores-de-aplicativo-contra-preco-da-gasolina
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-15
Título: Lula associa aumentos de combustíveis a desmonte da Petrobras e promete
recuperar empresa
Descrição: Ex-presidente afirma que a Petrobras é estratégica para o
desenvolvimento do país e não pode ser submetida a interesses de investidores
estrangeiros
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/03/lula-aumentoscombustiveis-desmonte-petrobras/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-15 15:56:04
Título: Lula visita assentamento do MST no Paraná neste sábado (19)
Descrição: Gleisi Hoffmann, Roberto Requião e dirigentes do movimento também
estarão presentes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/15/lula-visita-assentamento-do-mstno-parana-neste-sabado-19
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-16 05:30:58
Título: Coletivo denuncia na OEA e no Capitólio violência policial contra negros
e riscos à democracia com Bolsonaro
Descrição: RIO — Uma comitiva do Coletivo de Entidades Negras (CEN), organização
que atua em nível nacional e internacional pela efetivação de direitos da
população negra, denunciou nesta segunda-feira à Organização dos Estados
Americanos (OEA) e ao Congresso americano — o Capitólio — a escalada da
violência policial nas periferias e favelas do Brasil e alertou para os riscos à
democracia durante o governo Bolsonaro. As recentes chacinas nas comunidades do
Jacarezinho e do Salgueiro, no Rio de Janeiro, e no bairro da Gamboa, na Bahia,
foram destacadas como exemplos de violações dos direitos humanos durante
operações.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/coletivo-denuncia-na-oea-no-capitolioviolencia-policial-contra-negros-riscos-democracia-com-bolsonaro-25433833

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-03-15
Título: Bolsonaro é ignorado em Conferência do Brasil em Harvard por falta de
compromisso democrático
Descrição: O principal destaque da edição deste ano da Conferência do Brasil,
organizada pela Universidade de Harvard são sabatinas com pré-candidatos à
Presidência da República, feitas individualmente.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/bolsonaro-e-ignorado-em-conferencia-dobrasil-em-harvard-por-falta-de-compromisso-democratico
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-15
Título: Armas e mineração em Terras Indígenas: Bolsonaro e a pauta da morte no
Congresso
Descrição: Por Tânia Maria Saraiva de Oliveira Enquanto o país sangra com os
dados da fome, desemprego, alta de preços dos combustíveis, da pandemia que
ainda persiste, e o mundo acompanha os horrores da guerra na Ucrânia, o governo
Bolsonaro tenta aprovar no Congresso Nacional projetos que mostram suas
principais preocupações: armar a população civil e destruir os territórios
indígenas.
Url : https://www.brasildefato.com.br/2022/03/15/armas-e-mineracao-em-terrasindigenas-bolsonaro-e-a-pauta-da-morte-no-congresso
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-16 04:30:53
Título: Tráfico internacional abastecia vendedores de drogas, milicianos e
matadores de aluguel
Descrição: RIO — A casa de dois andares e aspecto simples, em uma rua do bairro
de Vila Isabel, Zona Norte do Rio, só destoa da vizinhança pela presença de
câmeras de segurança na fachada. No endereço, segundo quem mora por perto, vive
uma senhora gentil e pouco vista nas redondezas. Ninguém, no entanto, se animou
a dar entrevistas formais: a ocupante da residência, Ilma Lustosa, de 88 anos,
foi presa ontem como integrante de uma quadrilha internacional de tráfico de
armas desarticulada pela Polícia Federal e o Ministério Público Federal
(MPF).Duas décadas no crime:Ex-PM já atuou como segurança e matador para
tráfico, milícia e bicho Investigação em curso:
Url :https://oglobo.globo.com/rio/trafico-internacional-abastecia-vendedores-dedrogas-milicianos-matadores-de-aluguel-25434306
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-15
Título: Ronnie Lessa, acusado de matar Marielle, é alvo de operação da PF contra
tráfico internacional de armas
Descrição: Uma operação da Polícia Federal, deflagrada nesta terça-feira (15)
para investigar tráfico internacional de armas, tem como um de seus alvos o
policial militar reformado Ronnie Lessa. Ele é acusado pelo assassinato da
vereadora carioca Marielle Franco (Psol) e do motorista Anderson Gomes, crime
que completou quatro anos ontem (14), ainda sem desfecho na investigação. E
recebeu hoje na penitenciária de Campo Grande, onde aguarda o julgamento, mais
um mandado de prisão pela Operação Florida Heat.
Lessa é acusado de importar peças dos Estados Unidos para a fabricação caseira
de armas no Brasil. Segundo informações do jornal O Globo, ele costumava pedir
para que a filha, Mohana Lessa, trouxesse o material dos Estados Unidos, onde
morava por causa de uma bolsa de instrutora de futebol em Atlanta, no estado da
Geórgia. O pagamento era feito em várias parcelas de menos de R$ 10 mil para
despistar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), conforme
reportagem do portal g1. Os investigadores apontaram à imprensa que as peças
menores que a filha de Lessa não conseguia enviar eram substituídas com a
utilização de uma impressora 3D.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/03/ronnie-lessamarielle-operacao-pf/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-15 15:20:02

Título: Caso Marielle: investigadores analisam novas imagens e buscam acesso a
celulares
Descrição: Em entrevista a jornal, promotor disse que novo equipamento permite
recuperar dados apagados do celular de assassinos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/15/caso-marielle-investigadoresanalisam-novas-imagens-e-buscam-acesso-a-celulares
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-15 07:50:20
Título: Sob forte tensão, Senado adia votação de projeto que amplia acesso a
armas para caçadores
Descrição: Texto seria votado nesta quarta (16) na CCJ do Senado, mas ainda não
consta na agenda, senadores relataram ameaças
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/15/sob-forte-tensao-senado-adiavotacao-de-projeto-que-amplia-acesso-a-armas-para-cacadores
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-03-15
Título: Deputado que quebrou placa de Marielle vai nomear Queiroz para seu
gabinete
Descrição: Conhecido pela truculência e pelo fato de ter quebrado uma placa em
homenagem a Marielle Franco, o deputado estadual bolsonarista Rodrigo
Amorim (PSL-RJ) vai arrumar emprego para Fabrício Queiroz.
Amorim declarou que vai convidar o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PLRJ) para ocupar uma vaga em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de
Janeiro (Alerj).
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/3/15/deputado-que-quebrou-placade-marielle-vai-nomear-queiroz-para-seu-gabinete-111544.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-15 12:39:27
Título: Mais de 27 mil famílias sofreram despejos no Brasil durante a pandemia
Descrição: Balanço mostra que outras 132 mil famílias seguem ameaçadas de perder
suas moradias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/15/mais-de-27-mil-familiassofreram-despejos-no-brasil-durante-a-pandemia
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-15
Título: Movimentos vão às ruas por despejo zero na pandemia; meio milhão de
pessoas estão ameaçadas
Descrição: Movimentos populares vão às ruas do país na próxima quinta-feira (17)
contra ações de despejo durante a pandemia e pela prorrogação da Ação de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 828. Sob determinação do Supremo
Tribunal Federal (STF), a ADPF vem impedindo despejos e desocupações durante a
crise sanitária e econômica. Mas o instrumento perde validade no próximo dia 31.
Sem as regras jurídicas, 132.290 famílias correm risco de perder o teto, o que
significa cerca de meio milhão de pessoas nas ruas. Os dados são da Campanha
Despejo Zero, que sistematiza informações sobre remoções desde o primeiro mês da
pandemia, em março de 2020.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/03/movimentos-despejozero-na-pandemia-132-mil-familias-ameacadas/
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-03-15 08:21:36
Título: A resolução da crise franco-mexicana avança na ONU
Descrição: Nova York, Um projeto de resolução sobre a crise humanitária passou
do Conselho de Segurança da ONU, onde a Rússia tem poder de veto, para a
Assembléia Geral, onde não há veto. A França e o México, co-patrocinadores da
medida, disseram em uma declaração ontem que sua prioridade é conseguir uma
cessação imediata das hostilidades para proteger a população civil da Ucrânia e
permitir a entrega de assistência humanitária a milhões de pessoas necessitadas.
Eles indicaram que um número significativo de países fora do Conselho de
Segurança querem participar na promoção de uma resolução.

Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/15/politica/005n3pol?partner=rss
Fonte: Sputinik
Data: 2022-03-15
Título:Rússia revela projeto de resolução da ONU para implementar cessar-fogo na
Ucrânia após negociações
Descrição: A Rússia apresentará no Conselho de Segurança das Nações Unidas
(CSNU) um projeto de resolução humanitária sobre a Ucrânia, que incluirá um
apelo para cessar-fogo negociado, anunciou aos jornalistas na terça-feira (15)
Vasily Nebenzya, representante permanente da Rússia na ONU.
Segundo Nebenzya, a proposta russa "terá claras disposições humanitárias, tais
como um apelo para cessar-fogo conseguido à base de negociações, a evacuação de
civis, respeito ao direito humanitário internacional, condenação de ataques a
civis e infraestrutura civil, passagem segura e sem obstáculos de cidadãos [e]
acesso humanitário sem obstáculos".
Url : https://br.sputniknews.com/20220315/russia-revela-projeto-de-resolucao-daonu-para-implementar-cessar-fogo-na-ucrania-apos-negociacoes-21837576.html
Fonte: CUT – Brasil
Data: 2022-03-15
Título: CUT e centrais propõem projeto de vale transporte gratuíto para desempregados
Descrição: Na noite desta segunda-feira (14), em Hortolândia, interior de São
Paulo, lideranças sindicais da CUT, Força Sindical, UGT e CTB, além de
lideranças do MST e personalidades do meio político, como o ex-prefeito de São
Paulo e ex-ministro da Saúde, Fernando Haddad, participaram do lançamento do
Calendário de Lutas 2022 para o estado de São Paulo. No evento duas importantes
ações da CUT foram destacadas como fios condutores das ações que serão tocadas
pelas entidades e foram anunciadas pelo presidente nacional da CUT, Sérgio
Nobre. Uma delas, lançada recentemente pela CUT é o projeto dos Comitês de Luta
que têm por finalidade instituir comitês em locais de trabalho, comunidades e
outros espaços para dialogar com a população sobre a realidade do país, a
necessidade de mudarmos os rumos do país e, em especial, por meio da
solidariedade, ajudar trabalhadores e trabalhadoras mais vulneráveis, que forma
vitimados pelo desemprego e enfrentam dificuldades até para comer.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/cut-e-centrais-propoem-projeto-de-valetransporte-gratuito-para-desempregados-3da4
Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-03-15
Título: Há 10 anos o MST lidera a maior produção de arroz orgânico da América
Latina
Descrição: Por Maiara Rauber. Nesta sexta-feira, dia 18 de março, a popular
Festa da Colheita do Arroz Agroecológico, celebrada por assentadas e assentados
do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra (MST), chega à
sua 19ª edição. O evento presencial terá início às 9 horas, na sede da
Cooperativa de Produção Agropecuária Nova Santa Rita (Coopan), em Nova Santa
Rita, na região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
A comemoração seguirá todos os protocolos sanitários de prevenção contra a
Covid-19. No evento terá Feira da Reforma Agrária, com representação de
cooperativas do MST de outros estados; apresentação cultural do Grupo Unamérica
e participação de entidades parceiras, populares, sindicais e políticas. “Para
nós do MST, essa edição da Colheita do Arroz Agroecológico tem uma enorme
importância. Queremos celebrar esse momento com a sociedade gaúcha e brasileira,
pois essa é uma construção coletiva das cooperativas e das famílias assentadas.
A nossa produção orgânica é uma alternativa, onde a vida das pessoas e o cuidado
com a natureza estão acima do lucro”, pontua Marildo Mulinari, do setor social
organizativo da Cooperativa dos Trabalhadores Assentados da Região de Porto
Alegre (Cootap). O Sem Terra ainda reafirma o compromisso do MST com a luta da
classe trabalhadora e a luta pela Reforma Agrária Popular.
Url : https://mst.org.br/2022/03/15/ha-10-anos-o-mst-lidera-a-maior-producao-dearroz-organico-da-america-latina/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-15 08:04:00

Título: 'Temos poucos meses': Brasil precisa de fertilizantes para garantir
safra 2022-23, diz especialista
Descrição: O Brasil precisa garantir o fornecimento de fertilizantes para
assegurar a produtividade da safra de 2022-2023, sob pena de forte inflação de
alimentos no ano que vem, alerta especialista.
Url :https://br.sputniknews.com/20220315/temos-poucos-meses-brasil-precisa-defertilizantes-para-garantir-safra-2022-23-diz-especialista-21828266.html
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-03-15
Título: Covid: 41% dos bancários da Caixa com doença acreditam em contaminação
no trabalho
Descrição: Neste mês que marca dois anos do anúncio da Organização Mundial da
Saúde (OMS) de que a Covid-19 era oficialmente uma pandemia, a Federação
Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) revela
que quase metade dos empregados do banco que contraiu a doença acredita ter se
contaminado no ambiente de trabalho. É o que mostra nova pesquisa da Fenae sobre
a saúde dos trabalhadores da Caixa: 41% dos bancários que adoeceram afirmaram
acreditar que a contaminação ocorreu durante o expediente no banco.
O levantamento foi realizado entre os últimos dias 19 de novembro e 10 de
dezembro. Mais de três mil empregados participaram do estudo. Entre os
trabalhadores ativos que responderam aos questionários da pesquisa, 36% tiveram
Covid-19: em números absolutos, 609 contaminações. Deste universo, 15% disseram
não ter se afastado do trabalho quando estavam doentes.
Url : https://revistaforum.com.br/brasil/2022/3/15/covid-41-dos-bancarios-dacaixa-com-doena-acreditam-em-contaminao-no-trabalho-111565.html
Fonte: MintPress News – Estados Unidos
Título: Título: Atrás da conexão Azov-Brasil: Como os neonazistas estão
empurrando para "Ukrainizar" o Brasil
Descrição: Um pequeno grupo de bolonaristas brasileiros se tornaram celebridades
da mídia social ao cruzarem a fronteira com a Ucrânia para lutar contra a
Rússia, mas como relata Brian Meir, grupos neonazistas ucranianos têm tido
influência no Brasil por anos: Como os neonazistas estão empurrando para
"Ukrainize" o Brasil apareceu primeiro no MintPress News.
Url :https://www.mintpressnews.com/azov-brazil-connection-neo-nazis-pushingukraine/279943/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-15 17:23:55
Título: Tragédia de Petrópolis (RJ) completa um mês com protestos e homenagens
aos 233 mortos
Descrição: Prefeito anunciou compra de prédio com recursos enviados pela Alerj
para abrigar famílias vítimas das chuvas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/15/tragedia-de-petropolis-rjcompleta-um-mes-com-protestos-e-homenagens-aos-233-mortos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-15 16:20:49
Título: Descoberta de Cemitério dos Pretos Novos no RJ faz 26 anos e preserva
história de resistência
Descrição: Estimativa é que tenham sido enterrados, no local, entre 20 mil e 30
mil negros e negras que eram raptados da África
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/15/descoberta-de-cemiterio-dospretos-novos-no-rj-faz-26-anos-e-preserva-historia-de-resistencia
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-15 11:28:26
Título: Mulheres na ciência: Universidade de Brasília promove ação com
estudantes de escolas públicas
Descrição: A Chamada Pública é dirigida a meninas de 12 a 15 anos, e as
inscrições estão abertas até 27 de março

Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/15/mulheres-na-cienciauniversidade-de-brasilia-promove-acao-com-estudantes-de-escolas-publicas
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-03-15
Título: Reginaldo Lopes lidera corrida pelo Senado em Minas Gerais, aponta
pesquisa
Descrição: O deputado federal e líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (MG),
celebrou em suas redes sociais, nesta terça-feira (15), o fato de estar
em primeiro lugar na preferência do eleitorado de Minas Gerais na eleição para
o Senado. “É uma felicidade muito grande ver que o povo mineiro nos colocou em
primeiro lugar na pesquisa para o Senado! Reconhecimento que motiva ainda mais
para seguir o trabalho!”, postou Reginaldo.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/3/15/reginaldo-lopes-lideracorrida-pelo-senado-em-minas-gerais-aponta-pesquisa-111547.html
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-15 21:18:30
Título: PL passa a ser o partido com a maior bancada da Câmara dos Deputados
Descrição: Após filiações nesta terça-feira 15, legenda passou a contar com 63
parlamentares na Casa
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pl-passa-a-ser-o-partido-com-amaior-bancada-da-camara-dos-deputados/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-15 22:20:14
Título: Direito ao aborto é incluído no projeto de Constituição do Chile
Descrição: O objetivo é garantir o 'exercício livre de violências e da
interferência de terceiros, sejam eles indivíduos ou instituições'
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/direito-ao-aborto-e-incluido-noprojeto-de-constituicao-do-chile/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-15 20:24:18
Título: Putin: Ucrânia não mostra compromisso sério com soluções mutuamente
aceitáveis
Descrição: A declaração do líder russo ocorreu durante conversa por telefone com
o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, de acordo com o Kremlin
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/putin-ucrania-nao-mostra-compromissoserio-com-solucoes-mutuamente-aceitaveis/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-15 17:25:20
Título: ONU: mundo não pode se esquecer do Afeganistão com guerra na Ucrânia
Descrição: O Taleban tomou o poder em 15 de agosto de 2021, após a retirada das
forças militares lideradas pelos Estados Unidos
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/onu-mundo-nao-pode-se-esquecer-doafeganistao-com-guerra-na-ucrania/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-15 17:20:37
Título: Polícia de SP investiga escola por maus tratos após crianças terem
braços amarrados
Descrição: Nas redes sociais circulam vídeos com crianças chorando no banheiro
da unidade
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/policia-de-sp-investigaescola-por-maus-tratos-apos-criancas-terem-bracos-amarrados/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-15 15:46:24
Título: Eleições em Minas: Zema bateria Kalil por 20 pontos no 2º turno, diz
pesquisa
Descrição: Na corrida ao Senado, Reginaldo Lopes, do PT, lidera com 13%

Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/eleicoes-em-minas-zemabateria-kalil-por-20-pontos-no-2o-turno-diz-pesquisa/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-15 15:31:28
Título: Governo do Rio: Freixo empata com Castro na liderança, diz pesquisa
Descrição: Real Time Big Data mostra Rodrigo Neves, do PDT, em 3º lugar
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/governo-do-rio-freixo-empatacom-castro-na-lideranca-diz-pesquisa/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-15 16:37:01
Título: 10 mil irão receber Lula e Requião no sábado em Londrina (PR)
Descrição: ► Lula e Requião serão recebidos por cerca de 10 mil pessoas em
Londrina (PR) ► Encontro Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/10-mil-irao-receber-lula-e-requiao-nosabado-em-londrina-pr/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-15 11:29:12
Título: Delegados da Polícia Civil “frustrados” cogitam greve geral no Paraná
[vídeo]
Descrição: Delegados da Polícia Civil do Paraná, representados pelo Sindicato
dos Delegados de Polícia e Associação de Delegados Bem-vindo à verdade, o post
%% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/delegados-da-policia-civil-frustradoscogitam-greve-geral-no-parana-video/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-15 10:24:49
Título: Veja isso: russo de 270 quilos se acorrenta à porta do McDonald’s
Descrição: Jesus amado! Esse russo não gostou do fato de o McDonald&#8217,s
fechar todas as suas filiais em Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %%
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/veja-isso-russo-de-270-quilos-se-acorrentaa-porta-do-mcdonalds/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-03-15 03:00:00
Título: Da necropolítica social à necropolítica digital: as mil faces do racismo
algorítmico. Entrevista especial com Tarcízio Silva
Descrição:
O racismo tem muitas frentes, nem todas elas sutis, mas quando se trata de
pensá-lo em termos de sociabilidades digitais, a i [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/616901-da-necropolitica-social-a-necropoliticadigital-as-mil-faces-do-racismo-algoritmico-entrevista-especial-com-tarciziosilva
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-16 04:46:46
Título: Irã aumenta a venda de fertilizantes para o Brasil e a compra de grãos
brasileiros, diz embaixador iraniano
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/negocios/ira-aumenta-venda-defertilizantes-para-brasil-a-compra-de-graos-brasileiros-diz-embaixador-iraniano25433958
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-16 05:30:08
Título: Marc Chagall ganha mostra com 186 obras no CCBB
Descrição: A vida e a obra do russo naturalizado francês Marc Chagall são
destaque da exposição “Marc Chagall: sonho de amor”, que inaugura nesta quartafeira (16) no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio. Com 186 trabalhos, a

mostra é a maior já realizada no Brasil sobre o artista, cuja obra é reconhecida
mundialmente como uma ode ao amor e à esperança, e encanta o público com seu
universo onírico.
Url :https://oglobo.globo.com/rioshow/marc-chagall-ganha-mostra-com-186-obrasno-ccbb-25433633
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-16 00:00:00
Título: Conteúdo neonazista avança em canais do Telegram, aponta pesquisa
Descrição: A disseminação de discurso de ódio com viés antissemita aumentou no
mês de janeiro em canais de extrema direita do Telegram, segundo uma pesquisa
feita por professores das universidades federais da Bahia e de Santa
Catarina.Leia mais (03/16/2022 - 04h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/conteudo-neonazista-avanca-em-canais-do-telegram-apontapesquisa.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-15 00:00:00
Título: São Paulo vai instalar 2.556 novas câmeras corporais em policiais
militares
Descrição: A Polícia Militar de São Paulo receberá até o fim de abril mais 2.556
câmeras corporais. Os equipamentos serão acoplados aos uniformes dos PMs
paulistas e podem transmitir em tempo real todas as atividades diárias dos
policiais.Leia mais (03/15/2022 - 22h45)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/03/sao-paulo-vai-instalar-2556-novas-cameras-corporaisem-policiais-militares.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-15 00:00:00
Título: Militares se movimentam para evitar que centrão comande Petrobras
Descrição: Embora haja uma articulação dos militares para evitar a troca do
general Joaquim Silva e Luna da presidência da Petrobras, oficiais não veem
risco de crise com o presidente Jair Bolsonaro, caso ela ocorra.Leia mais
(03/15/2022 - 19h05)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/03/militares-se-movimentam-para-evitar-que-centraocomande-petrobras.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-15 00:00:00
Título: Juiz descarta calúnia e difamação em caso de homem que xingou e ameaçou
atirar em Lula
Descrição: O juiz Paulo Henrique Adoan Correa, da comarca de Artur Nogueira
(SP), decidiu rejeitar a queixa-crime no que se refere à imputação dos crimes de
calúnia e difamação movida pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
contra o empresário José Sabatini.Leia mais (03/15/2022 - 17h45)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/03/juiz-descarta-calunia-e-difamacao-em-caso-de-homemque-xingou-e-ameacou-atirar-em-lula.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-15 00:00:00
Título: Líder da igreja Renascer se diz aberto a conversar com Lula e aconselhálo
Descrição: Líder da Renascer em Cristo, uma das principais igrejas evangélicas
do país, o apóstolo Estevam Hernandes disse que está disposto a conversar com o
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), embora siga defendendo a reeleição
do presidente Jair Bolsonaro (PL).Leia mais (03/15/2022 - 15h43)

Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/03/lider-da-igreja-renascer-se-diz-aberto-a-conversarcom-lula-e-aconselha-lo.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-03-15 22:34:00
Título: Novo acordo de reparação do crime socioambiental de Mariana deve sair
até agosto, diz deputado
Descrição: Comissão da Câmara dos Deputados acompanha as negociações feitas pelo
CNJ entre mineradoras e atingidos pela tragédia
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/858441-novo-acordo-de-reparacao-docrime-socioambiental-de-mariana-deve-sair-ate-agosto-diz-deputado/
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-03-15 20:30:34
Título: Oposição pressiona Lira a retomar votações presenciais, PT ameaça
obstruir
Descrição: O líder da minoria na Câmara, deputado Alencar Santana Braga (PT-SP),
afirmou ser favorável à decisão da bancada petista de obstruir a votação de
todos os projetos de lei debatidos em plenário a partir da semana do dia 21 até
que a Casa retome as atividades presenciais. Alencar e o líder do PT, Reginaldo
Lopes [ ]The post Oposição pressiona Lira a retomar votações presenciais, PT
ameaça obstruir appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/oposicaopressiona-lira-a-retomar-votacoes-presenciais-pt-ameaca-obstruir/
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-03-15 18:29:29
Título: AGU envia resposta ao Supremo sobre acusações contra Bolsonaro e
Pazuello
Descrição: A Advocacia-Geral da União (AGU) rebateu duas acusações apontadas no
relatório final da CPI da covid-19 ao presidente Jair Bolsonaro (PL) e ao exministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Nos documentos enviados ao Supremo Tribunal
Federal (STF), a AGU concluiu que a acusação de uso irregular de dinheiro
público não procederia pois ambos não detinham a [ ]The post AGU envia resposta
ao Supremo sobre acusações contra Bolsonaro e Pazuello appeared first on
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/agu-envia-resposta-aosupremo-sobre-acusacoes-contra-bolsonaro-e-pazuello/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-16 05:28:29
Título: Lavrov: Ocidente não quis resolver situação relacionada à Ucrânia por
meios pacíficos
Descrição: O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou
que o Ocidente não quis resolver a situação relacionada à Ucrânia por meios
pacíficos.
Url :https://br.sputniknews.com/20220316/lavrov-ocidente-nao-quis-resolversituacao-relacionada-ucrania-meios-pacificos-21843881.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-16 05:07:43
Título: Adeus ao petrodólar? Arábia Saudita pondera usar yuan em venda de
petróleo à China
Descrição: Como parte de uma tendência de se distanciar de Washington, a Arábia
Saudita estaria considerando começar a vender petróleo à China em yuan, em vez
da venda em dólar americano, informou nesta terça-feira (15) The Wall Street
Journal.
Url :https://br.sputniknews.com/20220316/adeus-ao-petrodolar-arabia-sauditapondera-usar-yuan-em-venda-de-petroleo-a-china-21843658.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-15 19:12:24

Título: Comandante do Exército Brasileiro viaja aos EUA por 7 dias para ter
reuniões visando 'reciprocidade'
Descrição: Paulo Sérgio Nogueira chegará em território norte-americano para
encontrar com autoridades estadunidenses e brasileiras. Viagem seria ato de
reciprocidade por visita de comitiva militar dos EUA ao Brasil em dezembro do
ano passado.
Url :https://br.sputniknews.com/20220315/comandante-do-exercito-brasileiroviaja-aos-eua-por-7-dias-para-ter-reunioes-visando-reciprocidade-21840381.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-15 18:51:38
Título: Jornalista francesa que cobre violência contra Donbass é bloqueada no
Twitter
Descrição: A repórter francesa Anne-Laure Bonnel, que atua há anos na denúncia
de agressões contra as populações da região de Donbass, teve sua conta bloqueada
no Twitter.
Url :https://br.sputniknews.com/20220315/jornalista-francesa-que-cobreviolencia-contra-donbass-e-bloqueada-no-twitter-21840040.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-15 11:40:25
Título: Irã espera que EUA desistam das 'exigências exageradas' na restauração
do acordo nuclear
Descrição: O chefe da diplomacia do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, expressou a
esperança de Teerã que os EUA desistam das exigências exageradas no fechamento
do acordo nuclear.
Url :https://br.sputniknews.com/20220315/ira-espera-que-eua-desistam-dasexigencias-exageradas-na-restauracao-do-acordo-nuclear-21832506.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-15 11:37:35
Título: Empresas francesas decidem não sair da Rússia para apoiar funcionários
russos no país
Descrição: Companhias francesas como Leroy Merlin e Danone decidem continuar
suas atividades por saberem da importância desses empregos para mais de 155 mil
russos que trabalham nelas.
Url :https://br.sputniknews.com/20220315/empresas-francesas-decidem-nao-sair-darussia-para-apoiar-funcionarios-russos-no-pais-21831734.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-ucraniarepresentam-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-queimprensa-americana-pare-de-incitar-russofobia-21825453.html
Fonte: DefesaNet RSS – (site ligando a extrema direita militar)
Título: EXCLUSIVO - Agentes do Serviço de Inteligência Estrangeira da Rússia são
Enviados ao Brasil para Contornar Sanções – Site ligado a direita militar
brasileira

Url :https://www.defesanet.com.br/intel/noticia/43914/EXCLUSIVO---Agentes-doServico-de-Inteligencia-Estrangeira-da-Russia-sao-Enviados-ao-Brasil-paraContornar-Sancoes/

