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Fonte: Viomundo
Data: 2022-03-16
Título: Na morte de Cabo Anselmo, Soledad continua a ser a pessoa que grita
pelos crimes dele. Que o inferno lhe seja pesado
Descrição: Por Urariano Mota. Ele se excedia com artes de representação não só
em palavras, era na frieza e cinismo com que se referia a seu maior crime: a
entrega da companheira grávida, Soledad Barrett, à repressão. Na morte do Cabo
Anselmo, enfim, Soledad Barrett foi e continua a ser o centro, a pessoa que
grita, o ponto de apoio de Arquimedes para os crimes dele. Ela aponta para José
Anselmo dos Santos e lhe sentencia, aonde ele for: “Até o fim dos teus dias
estás condenado, canalha”. Que o inferno lhe seja pesado, enfim. Por toda a
eternidade.
Url : https://www.viomundo.com.br/voce-escreve/urariano-mota-na-morte-de-caboanselmo-soledad-continua-a-ser-a-pessoa-que-grita-pelos-crimes-dele-que-oinferno-lhe-seja-pesado-enfim.html
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-03-16
Título: Conceder Medalha do Mérito Indigenista a Bolsonaro é uma afronta, diz Daniel Gaio
Descrição: O ministro da Justiça, Anderson Torres, concedeu a Medalha do Mérito
Indigenista a Jair Bolsonaro (PL), presidente que não reconheceu sequer uma
terra indígena desde o início do governo, em 2019, como prometeu em campanha,
defende exploração de minério em território protegido e já disse que "índio não
fala nossa língua, não tem dinheiro, é um pobre coitado, tem que ser integrado à
sociedade, não criado em zoológicos milionários”.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/conceder-medalha-do-merito-indigenista-abolsonaro-e-uma-afronta-diz-daniel-gaio-657b
Fonte: Congresso em Foco
Título: Ambientalistas buscam frear indicação de Bolsonaro à medalha do mérito
indigenista
Descrição: O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista na Câmara dos
Deputados, deputado Alessandro Molon (PSB-RJ), elaborou uma proposta de decreto
legislativo para sustar a indicação, pelo Ministério da Justiça, do nome de Jair
Bolsonaro e seus principais ministros de governo para o recebimento da Medalha
do Mérito Indigenista.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/ambientalistasbuscam-frear-indicacao-de-bolsonaro-a-medalha-do-merito-indigenista/
Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-03-16
Título: 17M: Confira os locais dos atos por Despejo Zero em todo o país
Descrição: A Campanha Despejo Zero, movimentos e organizações populares convocam
manifestações nas principais capitais do país para o Ato Nacional Moradia pela
Vida nesta quinta-feira (17/3). 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, as manifestações, de caráter popular, defendem os territórios e
denunciam projeto político do Governo Bolsonaro. De acordo com o levantamento da
campanha Despejo Zero, mais de 132 mil Famílias por todo o Brasil estão
ameaçadas de despejo e mais de 27.600 famílias foram removidas durante a
pandemia no Brasil. A ADPF protegeu mais 14.600 pessoas durante a pandemia,
graças as denuncias apresentadas no Supremo Tribunal Federal (STF). Além disso,
foram identificados pelo menos 106 casos de suspensão de despejo, totalizando
mais de 22.868 famílias que não foram jogadas na rua.
Url : https://mst.org.br/2022/03/15/17m-confira-os-locais-dos-atos-por-despejozero-em-todo-o-pais/

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Movimentos populares no Brasil contra os despejos durante a pandemia
Descrição: Brasilia, 17 mar (Prensa Latina) Os movimentos populares no Brasil
tomarão hoje as ruas em pelo menos 16 cidades para protestar contra o risco de
despejos e despejos de cerca de 500.000 pessoas durante a pandemia de Covid-19.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=514696&SEO=movimientospopulares-en-brasil-contra-desalojos-durante-la-pandemia
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-16
Título: OMS diz que aumento global nos casos de covid é apenas ‘a ponta do
iceberg’
Descrição: Ômicron e a subvariante BA.2, relaxamento precoce e “uma grande
quantidade de má informação” contribuíram para aumento de casos. O diretor-geral
da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, chamou a atenção para o
aumento da transmissão da covid-19 em alguns países da Ásia e Europa. Além
disso, destacou que o número de testes diminuiu. Ainda assim, a OMS identificou
aumento de 8% nos casos em todo o mundo na semana passada, em comparação com a
semana anterior. Foram 11 milhões de novos casos e mais de 43 mil novas mortes
relatadas de 7 a 13 de março. “Esse aumento está ocorrendo apesar das reduções
nos testes em alguns países, o que significa que os casos que estamos vendo são
apenas a ponta do iceberg”, disse Tedros
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/03/oms-aumentoglobal-covid-ponta-do-iceberg/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-16 19:19:50
Título: Banco Central eleva Selic a 11,75%, maior nível em cinco anos
Descrição: Trata-se do nono aumento consecutivo na taxa, processo de elevação
que teve início em março de 2021
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/banco-central-eleva-selic-a1175-maior-nivel-em-cinco-anos/
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-03-17 00:00:53
Título: Com nova alta da Selic, Brasil só perde para Rússia em juros reais
Descrição: Copom elevou Selic em 1 ponto, para 11,75% ao ano, maior percentual
desde 2017.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60773018?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-16
Título: Para 51%, economia é principal problema do Brasil, diz pesquisa. E 63%
rejeitam Bolsonaro
Descrição: Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (16) revela que a
maioria dos entrevistados (51%) considera a economia o principal problema do
Brasil. A preocupação dos brasileiros com esse item, que agrega temas como
desemprego, inflação e crescimento econômico, cresceu 16 pontos percentuais em
um mês. E atingiu a maior taxa desde julho do ano passado, quando estava em 28%.
De fevereiro para cá, caiu de 27% para 12% os que apontam a saúde como o
principal problema. Questões sociais (11%) e corrupção (10%) aparecem logo
atrás.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/03/para-maioria-pesquisaeconomia-principal-problema/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-03-16 18:42:53
Título: A gasolina a R$ 8 é verde-oliva
Descrição: Militares são peças-chave na mudança de rota que resultou na atual
política de preços da Petrobras.The post A gasolina a R$ 8 é verde-oliva
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/03/16/gasolina-cara-verde-oliva/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-16 13:30:00
Título: Requião: É preciso mudar o governo para baixar preços da comida,
gasolina e tarifas de água e luz
Descrição: O ex-senador Roberto Requião (PT), pré-candidato ao governo do
Paraná, disse nesta quarta-feira (16/03) que é preciso Bem-vindo à verdade, o
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/requiao-e-preciso-mudar-o-governo-parabaixar-precos-da-comida-gasolina-e-tarifas-de-agua-e-luz/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-16 14:25:09
Título: Lula fica estável e Bolsonaro perde fôlego em nova pesquisa PoderData
Descrição: Pesquisa realizada entre os dias 13 e 15 de março aponta Lula com 40%
das intenções de voto, Bolsonaro tem 30%
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/16/lula-fica-estavel-e-bolsonaroperde-folego-em-nova-pesquisa-poderdata
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-03-16
Título: Miséria à la Bolsonaro: Mercado tranca vitrine de carnes com corrente e
cadeado
Descrição: Com preços pornográficos e inacessível à maior parte dos brasileiros,
rede varejista se previne contra furtos do produto. Brasil amarga crise sem
precedentes e pobreza se alastra em meio à crise sem fim
Url : https://revistaforum.com.br/brasil/2022/3/16/miseria-la-bolsonaro-mercadotranca-vitrine-de-carnes-com-corrente-cadeado-111624.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-16 07:45:52
Título: Governo Bolsonaro interferiu na Anatel para autorizar empresa de Elon
Musk no Brasil
Descrição: Documentos expõem pressão da pasta de Fábio Faria na Anatel em favor
de satélites do \homem mais rico do mundo\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/16/governo-bolsonaro-interferiu-naanatel-para-autorizar-empresa-de-elon-musk-no-brasil
Fonte: Congresso em Foco
Título: Câmara aprova aumento no gasto do governo com publicidade nas eleições
Descrição: A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 4059/21, do deputado
Cacá Leão (PP-BA), que altera limite de gastos da administração pública com
serviços de comunicação social durante o período eleitoral para elaboração de
propaganda institucional. A atual norma estabelece que o cálculo seja feito com
base na média do primeiro semestre dos três [ ]The post Câmara aprova aumento no
gasto do governo com publicidade nas eleições appeared first on Congresso em
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/projeto-bula/live/camara-votaraprorrogacao-de-contratos-no-ministerio-da-agricultura/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Na Bahia, Bolsonaro recebe vaias e xingamentos de estudantes
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) visitou, nesta quarta-feira (16), as
instalações do Campus Integrado de Manufatura e Tecnologia (Cimatec) do Senai,
em Salvador (BA), e foi recebido com vaias e xingamentos pelos estudantes.
Durante a passagem do chefe do Executivo, os alunos ficaram à distância e
gritaram para o presidente e a comitiva utilizarem a [ ]The post Na Bahia,
Bolsonaro recebe vaias e xingamentos de estudantes appeared first on Congresso
em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/na-bahia-bolsonaro-recebevaias-e-xingamentos-de-estudantes/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-16 16:54:54

Título: Polícia Militar invade ocupação do MTST em Sergipe e assassina um
morador
Descrição: Movimento contesta versão policial de que houve troca de tiros: \Foi
uma prática de extermínio\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/16/policia-militar-invade-ocupacaodo-mtst-em-sergipe-e-assassina-um-morador
Fonte: RIA – Novosti - Russia
Data: 2022-03-17
Título: Mídia: Bolsonaro pediu ajuda a Putin na criação de submarinos nucleares
Descrição: A recusa dos Estados Unidos em ajudar o Brasil com seu projeto de
submarino nuclear levou o presidente Jair Bolsonaro a recorrer a Vladimir Putin
em busca de apoio. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro, durante uma viagem a
Moscou em meados de fevereiro deste ano, pediu ajuda ao chefe de Estado russo
Vladimir Putin em um projeto de submarino nuclear, informou o jornal Folha de
São Paulo . Um dos problemas na criação de um submarino está relacionado à
certificação do combustível utilizado. Além disso, em 2021, a Marinha
do Brasil começou a testar um sistema de propulsão nuclear, e a vasta
experiência russa pode ser útil aqui.
Url : https://ria.ru/20220317/podlodki-1778579162.html
Fonte: The Guardian
Data: 2022-03-16 16:31:48
Título: O Brasil foi supostamente o destinatário pretendido dos segredos do
casal americano de submarinos nucleares
Descrição: Jonathan e Diana Toebbe são acusados de tentar vender segredos ao
Brasil, que cooperou em uma operação do FBI contra eles O país que um casal de
espiões americanos tentou vender segredos de submarinos nucleares para o ano
passado foi revelado como sendo o Brasil.Jonathan e Diana Toebbe, um casal
suburbano que morava em Annapolis, Maryland, foram presos em outubro passado e
acusados de tentar vender o projeto de submarinos americanos movidos a energia
nuclear a alguém que eles pensavam ser um representante de uma potência
estrangeira - mas que acabou sendo um agente disfarçado do FBI. Continue
lendo...
Url :https://www.theguardian.com/world/2022/mar/16/us-couple-nuclear-submarinesecrets-brazil-jonathan-diana-toebbe
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-16 21:28:29
Título: EUA alegam ‘ameaça russa’ na América Latina e dizem que ‘tomarão
medidas’
Descrição: Moscou investiu recentemente na diplomacia com a região, zona de
influência norte-americana, em busca de aliados
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/eua-alegam-ameaca-russa-na-americalatina-e-dizem-que-tomarao-medidas/
Fonte: Xinhua - China
Título: Especialistas brasileiros apresentam prioridades de negócios em relação
à China
Descrição: Especialistas brasileiros apresentaram na terça-feira em seminário
on-line as prioridades e particularidades do mundo empresarial em relação à
China, destacando as estratégias do setor de agronegócios e aspectos culturais
nas negociações com empresas chinesas. Organizado pela área de comércio
internacional do estatal Banco do Brasil, o evento contou com a presença de Jean
Rodolfo Madruga Taruhn, assessor especial do Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA). O Banco do Brasil é a única instituição financeira
brasileira com presença na China para auxiliar as empresas brasileiras. Taruhn,
que trabalhou no Consulado Geral do Brasil em Xangai entre 2017-2021, apresentou
estratégias brasileiras em relação à China no setor do agronegócio. "A primeira
prioridade do agronegócio brasileiro é continuar o relacionamento com a China a
longo prazo. O agronegócio brasileiro vendeu mais de 40 bilhões de dólares no
ano passado para a China, metade dos países do mundo não tem esse valor do PIB
(Produto Interno Bruto)", disse ele. Taruhn destacou que este é um dos fluxos
comerciais mais importantes do mundo, com um alto excedente para o Brasil. "Em

segundo lugar, precisamos diversificar essas exportações, com produtos que os
chineses querem comprar e que nós podemos produzir". Atualmente estamos
negociando com a China mais de 50 produtos que gostaríamos de vender. E para
vender, precisamos criar uma imagem do Brasil para os consumidores chineses",
explicou ele.
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/17/c_1310517654.htm
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-16
Título: Irracional e sinistro para a OTAN pressionar a China a condenar a Rússia
Descrição: A crise da Ucrânia foi em grande parte desencadeada pela expansão
agressiva da OTAN para o leste. O bloco é o culpado. Em vez de refletir sobre si
mesma, a Otan pressiona outros países a apoiá-la contra a Rússia. Isso é
irracional e bastante sinistro. "A China deve se juntar ao resto do mundo
condenando fortemente a brutal invasão da Ucrânia pela Rússia", disse o
secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, na terça-feira, condenar claramente
a invasão e, claro, não apoiar a Rússia. E estamos monitorando de perto
quaisquer sinais de apoio da China à Rússia." A OTAN é uma marionete dos EUA, um
bloco militar da Guerra Fria manipulado pelos EUA. A organização militar
obsoleta lançou muitas agressões militares implacáveis e desencadeou desastres
correspondentes em que a população local sofreu grande sofrimento. A campanha de
bombardeio aéreo da OTAN contra a República Federativa da Iugoslávia em 1999
durante a Guerra do Kosovo é um exemplo. As mãos da OTAN estão manchadas de
sangue e o próprio bloco tem sido uma grande ameaça à segurança global e local.
A OTAN está qualificada para criticar outros países? Esta organização deveria
ter sido desmantelada há muito tempo.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1255067.shtml
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-03-16
Título: África no contexto da crise da Ucrânia
Descrição: A influência russa na África, que foi reativada desde 2018, foi bem
demarcada na Organização das Nações Unidas (ONU), quando no final de fevereiro,
após a última votação, os Estados Unidos quiseram com uma "resolução" aprofundar
o isolamento de Moscou após sua contra-ofensiva na Ucrânia. A contagem final
mostrou o continente africano dividido em dois blocos quase iguais, a partir das
55 nações que compõem o continente - todas representadas na ONU, exceto a
República Árabe Saharaui Democrática, que está bloqueada pelos Estados Unidos e
Marrocos - um total de 25 países não votaram contra Moscou, 16 se abstiveram,
nove não participaram e a Eritréia votou contra a resolução.
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1569225/%C3%A1frica-en-elcontexto-de-la-crisis-de-ucrania
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-03-16
Título: O Árabe zangado: o Oriente Médio e a guerra na Ucrânia
Descrição: Por As‘ad AbuKhalil. Apesar da pressão dos EUA, nenhum estado árabe
está participando da guerra econômica contra a Rússia impondo sanções, juntandose a maior parte da América Latina e da África , além de Irã, Índia, Paquistão e
China. A Arábia Saudita e outros estados do Golfo resistiram à pressão dos EUA
para bombear mais petróleo para compensar a proibição dos EUA às importações de
petróleo russo. Mais significativamente, Riad está em negociações com a China
para negociar parte de seu petróleo em yuan, o que seria um golpe para o dólar
americano, que é usado em 80% das vendas mundiais de petróleo. Até agora, os
sauditas usavam exclusivamente o dólar.
Url : https://consortiumnews.com/2022/03/16/the-angry-arab-the-middle-east-thewar-in-ukraine/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-16 10:43:03
Título: Rússia e Ucrânia avançam em negociação sobre neutralidade, Crimeia e
Donbas são \questão-chave\

Descrição: Kiev deve ficar de fora da Otan e com status de neutralidade,
ucranianos defendem \estados garantidores\ contra agressão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/16/russia-e-ucrania-avancam-emnegociacao-sobre-neutralidade-crimeia-e-dobas-sao-questao-chave
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-16 21:33:15
Título: Para manter hegemonia financeira, Estados Unidos estudam criar moeda
digital
Descrição: Biden determina que autoridades do país preparem estudos sobre a
possível criação de uma criptomoeda
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/16/para-manter-hegemoniafinanceira-estados-unidos-estudam-criar-moeda-digital
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-16 20:14:26
Título: Exclusivo: no Paraná, auditório da Secretaria de Segurança é usado para
cultos da Universal
Descrição: Cultos ocorrem toda sexta-feira pela manhã, policiais se dizem
coagidos a participar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/16/exclusivo-no-parana-auditorioda-secretaria-de-seguranca-e-usado-para-cultos-da-universal
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-16 19:12:01
Título: Condenado por agressão e marido de Zambelli: veja quem ganhou medalha
por \mérito indigenista\
Descrição: Além do presidente e de dez ministros do governo, outras figuras sem
ligação com o tema foram agraciadas, leia a lista
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/16/condenado-por-agressao-e-maridode-zambelli-veja-quem-ganhou-medalha-por-merito-indigenista
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-16 17:41:17
Título: Justiça manda Prefeitura do Rio de Janeiro pagar cartão alimentação a
alunos em ensino remoto
Descrição: Benefício de R$ 54 foi criado para manter regularidade de refeições a
estudantes impedidos de ir a escola na pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/16/justica-manda-prefeitura-do-riode-janeiro-pagar-cartao-alimentacao-a-alunos-em-ensino-remoto
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-16 17:22:38
Título: Pesquisa de intenção de votos para governador do Rio mostra Freixo e
Castro empatados
Descrição: Na corrida pela vaga única ao Senado, Romário lidera, seguido pelo
deputado federal Alessandro Molon
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/16/pesquisa-de-intencao-de-votospara-governador-do-rio-mostra-freixo-e-castro-empatados
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-16 15:31:47
Título: Motoristas contestam Uber e 99: \o reajuste, além de ser insignificante,
não aconteceu\
Descrição: Aumentos de 6,5% por corrida e 5% por km foram prometidos pelos apps
de transporte para mitigar alta dos combustíveis
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/16/motoristas-contestam-uber-e-99o-reajuste-alem-de-ser-insignificante-nao-aconteceu
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-16 12:30:25
Título: Professores da rede pública do Recife paralisam atividades e cobram
reajuste salarial

Descrição: Categoria busca que reajuste de 33% seja aplicado a salários de todos
níveis, e não apenas para início de carreira
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/16/professores-da-rede-publica-dorecife-paralisam-atividades-e-cobram-reajuste-salarial
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-16 11:37:38
Título: Gustavo Petro denuncia fraude nas eleições da Colômbia
Descrição: Segundo candidato presidencial, cerca de mil mesas não foram
informadas pelo poder eleitoral
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/16/gustavo-petro-denuncia-fraudenas-eleicoes-da-colombia
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-16 16:37:55
Título: Cidades majoritariamente bolsonaristas tiveram piores taxas de
mortalidade devido a Covid-19, aponta estudo
Descrição: Publicado no 'Lancet', o estudo levou em consideração fatores
políticos e socioeconômicos dos municípios. Os dados abarcam de fevereiro de
2020 a junho de 2021
Url :https://www.cartacapital.com.br/saude/cidades-majoritariamentebolsonaristas-tiveram-piores-taxas-de-mortalidade-devido-a-covid-19-apontaestudo/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-16 16:36:54
Título: Vídeo: Bolsonaro é recebido em colégio de Salvador aos gritos de
‘genocida’ e ‘cadê a máscara?’
Descrição: Estudantes lembraram ao ex-capitão que 'a pandemia não acabou'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/video-bolsonaro-e-recebidoem-colegio-de-salvador-aos-gritos-de-genocida-e-cade-a-mascara/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-16 20:11:40
Título: Negociador russo diz que Ucrânia propôs se tornar versão sueca de Estado
desmilitarizado
Descrição: ► A preservação e o desenvolvimento do status neutro da Ucrânia e
toda uma série de questões Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/negociador-russo-diz-que-ucrania-propos-setornar-versao-sueca-de-estado-desmilitarizado/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-16 12:36:05
Título: Lula 45%, Bolsonaro, 25%, Ciro, 7%, e Moro, 6%
Descrição: Pesquisa Quaest/Genial jogou mais uma pá de cal na terceira via ao
divulgar nesta quarta-feira (16/03) que Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK
%% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-45-bolsonaro-25-ciro-7-e-moro-6/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-03-16 03:00:00
Título: “A era do carvão está encerrada do ponto de vista científico”.
Entrevista especial com Rualdo Menegat
Descrição:
Os dados científicos reforçam a tese defendida por muitos ambientalistas e
negociadas nas Conferências do Clima: o mundo deve
http://www.ihu.unisinos.br/616936-a-era-do-carvao-esta-encerrada-do-ponto-devista-cientifico-entrevista-especial-com-rualdo-menegat
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-17 05:07:27
Título: Família de Moïse vai administrar quiosque no Parque Madureira

Descrição: RIO — A família do congolês Moïse Kabagambe, espancado até a morte na
orla da Barra da Tijuca, no dia 24 de janeiro, no quiosque onde trabalhou, vai
administrar um estabelecimento no Parque Madureira, na Zona Norte do Rio. Por
questões de segurança, os parentes de Moïse decidiram não assumir negócios no
local onde ocorreu o crime. Em acordo com a Prefeitura do Rio, a decisão foi por
começar um empreendimento em outro lugar, ainda sem previsão de abertura.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/familia-de-moise-vai-administrar-quiosque-noparque-madureira-1-25435854
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-16 00:00:00
Título: Caso Marielle ensina quase tudo
Descrição: Há quatro anos, uma mulher negra, mãe e bissexual, da favela da Maré,
formada em administração pública e sociologia, eleita vereadora, foi assassinada
depois de 15 meses de mandato, com 16 projetos de lei apresentados e sete
aprovados (sobre combate a assédio sexual, garantia de creche e proteção a
mototaxistas, por exemplo).Leia mais (03/16/2022 - 18h16)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/conrado-hubner-mendes/2022/03/caso-marielle-ensina-quase-tudo.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-16 00:00:00
Título: Militares próximos de Bolsonaro querem moderação no aniversário do golpe
de 64
Descrição: Generais do entorno do presidente Jair Bolsonaro (PL) têm defendido
um tom mais moderado nos discursos do próximo 31 de março, data que marca os 58
anos da instauração da ditadura militar no Brasil. Será o último aniversário do
golpe na atual gestão do presidente.Leia mais (03/16/2022 - 16h20)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/03/militares-proximos-de-bolsonaro-querem-moderacao-noaniversario-do-golpe-de-64.shtml
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Título: Dirceu se reúne com políticos da esquerda à direita por eleição de Lula
Descrição: Um dos principais articuladores da campanha vitoriosa do PT em 2002,
o ex-ministro José Dirceu completou 76 anos nesta quarta-feira (16) em plena
atividade política.Leia mais (03/16/2022 - 09h55)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/dirceu-se-reune-com-politicos-da-esquerda-a-direita-poreleicao-de-lula.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-17 06:00:06
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 17 de março
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais
relevantes desta quinta-feira (17), marcada pela elevação da taxa básica de
juros no Brasil, pela reação dos empresários contra projeto de mineração
indígena, pelo suposto pedido de Bolsonaro a Putin e por novo fornecimento de
armas dos EUA à Ucrânia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220317/manha-com-sputnik-brasil-destaquesdesta-quinta-feira-17-de-marco-21859559.html
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Data: 2022-03-16 10:25:00
Título: Hidrelétrica de Kakhovka, na Ucrânia, sob controle dos militares russos
Descrição: Hoje, quarta-feira (16), subunidades russas não permitiram aos
neonazistas ucranianos tomar a hidrelétrica e agora a instalação está sob
controle da Guarda Nacional russa.
Url :https://br.sputniknews.com/20220316/hidreletrica-de-kakhovka-na-ucraniasob-controle-dos-militares-russos-21845499.html

