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Fonte: Viomundo
Data: 2022-03-17
Título: Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) distingue o governo 
Bolsonaro com a Medalha do Genocídio Indígena: “A todo custo querem nos destruir”
Descrição: A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) reconhece e 
denuncia com a “Medalha do Genocídio Indígena” as políticas de morte do Governo 
Bolsonaro. Esta manifestação repudia a portaria do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, publicada dia 15 de março, que concede a “Medalha do Mérito 
Indigenista” para o presidente genocida Jair Bolsonaro e diversas pessoas que 
compõem o primeiro escalão do Governo e operam as políticas de destruição do 
Governo.
Url : https://www.viomundo.com.br/denuncias/apib-premiar-bolsonaro-e-ministros-
por-merito-indigenista-e-deboche-ao-governo-a-medalha-do-genocidio-indigena.html

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-17 00:00:00
Título: Ex-presidente da Funai devolve medalha após premiação de Bolsonaro
Descrição: O ex-presidente da Funai (Fundação Nacional do Índio) Sydney Possuelo
devolveu a Medalha do Mérito Indigenista que recebeu há cerca de 35 anos ao 
Ministério da Justiça.Leia mais (03/17/2022 - 22h50)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/ex-presidente-da-funai-devolve-medalha-apos-premiacao-de-
bolsonaro.shtml

Fonte: Revista Forum 
Data: 2022-03-17
Título: Coordenador da Funai é preso em operação contra arrendamento de áreas 
indígenas para fazendeiros
Descrição: O coordenador da Fundação Nacional do Índio (Funai) de Ribeirão 
Cascalheira (MT), Jussielson Gonçalves Silva, foi preso preventivamente em 
operação de Polícia Federal desencadeada nesta quinta-feira contra 
o arrendamento de terras para criação de gado na Terra Indígena Xavante 
Marãiwatsédé. Além de Jussielson, que é militar inativo, dois policiais 
militares foram presos na  Operação Res Capta, deflagrada pela PF nesta quinta. 
São eles:  o sargento da PM Gerrard Maxmiliano Rodrigues de Souza e o ex-PM do 
Amazonas, Enoque Bento de Souza. 
Url : https://revistaforum.com.br/brasil/2022/3/17/coordenador-da-funai-preso-
em-operao-contra-arrendamento-de-areas-indigenas-para-fazendeiros-111657.html 

Fonte: Rede Brasil Atual 
Data: 2022-03-17
Título: Garimpo ilegal contaminou 75% da população de Santarém com mercúrio
Descrição: O garimpo ilegal na região de Alter do Chão (PA) fez 75% da população
do município de Santarém apresentar altos índices de mercúrio no sangue. De 
acordo com artigo da revista científica International Journal of Environmental 
Research and Public Health, o garimpo tem afetado a água do Rio Tapajós e 
contaminado a população por meio do consumo de pescados. A constatação foi feita
a partir de um estudo realizado pela Universidade Federal do Oeste do Pará 
(Ufopa) em parceria com a Fiocruz e o WWF, que coletou o sangue de 462 pessoas 
entre 2015 e 2019. Os participantes da pesquisa apresentaram níveis elevados de 
mercúrio no sangue, sendo que 75,6% deles apresentaram concentrações do metal 
acima do limite de 10 microgramas por litro, recomendado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS). A média da concentração na população santarena é quase 
quatro vezes superior ao limite seguro da OMS.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2022/03/garimpo-ilegal-
santarem-mercurio/ 
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-17 10:31:22
Título: Juros de linha de crédito criada por Bolsonaro na pandemia quadruplicam 
e dívidas explodem
Descrição: Juros saltam de 3,5% para 13% ao ano em linha de crédito Pronampe, 
criada para empreendedores na pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/17/juros-de-linha-de-credito-
criada-por-bolsonaro-na-pandemia-quadriplicam-e-dividas-explodem
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-17 19:25:36
Título: Protestos em todo o Brasil pedem que STF prorrogue medida que proíbe 
despejos, veja como foi
Descrição: Atos ocorreram nesta quinta (17) em ao menos 21 cidades, só no estado
de SP, 42.499 famílias correm risco de remoção
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/17/protestos-em-todo-o-brasil-
pedem-que-stf-prorrogue-medida-que-proibe-despejos-veja-como-foi

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-17 21:26:16
Título: Notícias ao vivo da covid: 485 mortes e 49.601 casos enquanto 
obrigatoriedade máscara cai no País
Descrição: Enquanto o uso da máscara cai em várias partes, a exemplo do Paraná e
São Paulo, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/noticias-ao-vivo-da-covid-485-mortes-e-49-
601-casos-enquanto-obrigatoriedade-mascara-cai-no-pais/

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-03-17 13:00:00
Título: “Hoje, no Brasil, nós temos cerca de 22 mil barragens”, diz coordenadora
nacional do MAB
Descrição: Representante do Movimento dos Atingidos por Barragens alerta para o 
risco de novos rompimentos e explica a visão do MAB para o país
Url :https://apublica.org/2022/03/hoje-no-brasil-nos-temos-cerca-de-22-mil-
barragens-diz-coordenadora-nacional-do-mab/

Fonte: The Intercept
Data: 2022-03-17 20:22:45
Título: VÍDEO: Queimaram restos da Chacina do Salgueiro
Descrição: Na manhã de 22 de novembro de 2021, moradores do complexo de 
Salgueiro, no Rio de Janeiro, retiraram oito corpos de um mangue. A cena 
grotesca chocou o país. Segundo a polícia, no dia anterior, havia acontecido um 
confronto com traficantes durante uma operação de estabilização após um sargento
ser morto. 
Url :https://theintercept.com/2022/03/17/chacina-salgueiro-restos-video/

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-03-18 
Título: Alckmin decide marcar filiação ao PSB para quarta-feira, 23 de março
Descrição: A jornalista Mônica Bergamo informa em sua coluna nesta sexta-feira 
(18) que o ex-governador Geraldo Alckmin bateu o martelo e vai se filiar ao PSB 
na próxima quarta-feira (23), em Brasília, para ser candidato a vice-presidente 
na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Url : https://www.brasil247.com/brasil/alckmin-decide-marcar-filiacao-ao-psb-
para-quarta-feira-23-de-marco 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-17 16:15:25
Título: Ato de filiação do ex-governador do Paraná, Roberto Requião, ao PT será 
nesta sexta (18)
Descrição: A ficha de filiação será assinada pelo ex-presidente Lula, em 
Curitiba
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/17/ato-de-filiacao-do-ex-
governador-do-parana-roberto-requiao-ao-pt-sera-nesta-sexta-18
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-18 03:02:15
Título: Lula hoje em Curitiba para filiar Requião no PT, acompanhe ao vivo
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca hoje (sexta-
feira, 18/03) em Curitiba para participar da cerimônia 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-hoje-em-curitiba-para-filiar-requiao-
no-pt-acompanhe-ao-vivo/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-17 21:29:20
Título: Candidato do PT no RS, Edegar Pretto, convida Manuela D'Ávila para 
disputa ao Senado
Descrição: Manuela agradeceu o convite e disse que vai conversar com a sua 
família e partido antes de anunciar a sua decisão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/17/candidato-do-pt-no-rs-edegar-
pretto-convida-manuela-d-avila-para-disputa-ao-senado

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-17 10:32:16
Título: Novo diretor da Polícia Federal troca comando de setor que investiga 
Bolsonaro
Descrição: Caio Rodrigo Pellim substituirá Luiz Flávio Zampronha na Diretoria de
Investigação e Combate à Corrupção
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/17/novo-diretor-da-policia-federal-
troca-comando-de-setor-que-investiga-bolsonaro

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-17 20:32:00
Título: MP pede ao TCU investigação sobre prejuízos causados ao País por Moro na
Lava Jato
Descrição: O objetivo é apurar impactos financeiros provocados por julgamentos 
que, posteriormente, foram anulados por outras instâncias judiciais
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/mp-pede-ao-tcu-investigacao-sobre-
prejuizos-causados-ao-pais-por-moro-na-lava-jato/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-17 16:47:43
Título: TSE determina cassação de deputado do partido de Bolsonaro
Descrição: Valdevan Noventa teria praticado abuso de poder econômico, segundo 
entendimento do colegiado
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/tse-determina-cassacao-de-
deputado-do-partido-de-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-17 12:35:36
Título: Vereador do Rio protocola novo pedido de explicação da viagem de Carlos 
Bolsonaro à Rússia
Descrição: Interpelação de Chico Alencar (Psol) será anexada ao pedido de 
esclarecimento feito por Randolfe Rodrigues (Rede) ao STF
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/17/vereador-do-rio-protocola-novo-
pedido-de-explicacao-da-viagem-de-carlos-bolsonaro-a-russia

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-18 00:36:35
Título: Empresária bolsonarista é presa por tráfico de drogas e lavagem de 
dinheiro no PR
Descrição: Uma empresária bolsonarista de Umuarama, Noroeste do Paraná, foi 
presa nesta quinta-feira (17/03) em megaoperação contra tráfico  
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/empresaria-bolsonarista-e-presa-por-
trafico-de-drogas-e-lavagem-de-dinheiro-no-pr/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-17 20:53:34
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Título: Ex-secretário de Guedes abre empresa para disputar leilões de saneamento
em municípios
Descrição: Paulo Uebel, que integrou a equipe econômica do governo Bolsonaro, 
criou firma para atuar no ramo de água e esgoto
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/17/ex-secretario-de-guedes-abre-
empresa-para-disputar-leiloes-de-saneamento-em-municipios
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-17 17:53:51
Título: Joaquin Piñero: há um ano, falecia o militante do MST que deixou um 
legado para a luta política
Descrição: Liderança carregou \múltiplas sínteses do povo brasileiro em sua 
trajetória\, afirma o coordenador Rodrigo Marcelino
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/17/joaquin-pinero-ha-um-ano-
falecia-o-militante-do-mst-que-deixou-um-legado-para-a-luta-politica
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-17 15:03:13
Título: Entidades lançam pesquisa inédita para mapear racismo e violência 
religiosos no Brasil
Descrição: Projeto “Respeite meu terreiro” pretende apresentar como intolerância
se manifesta, religiões afro são mais violentadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/17/entidades-lancam-pesquisa-
inedita-para-mapear-racismo-e-violencia-religiosos-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-17 14:30:42
Título: No Rio, mulheres organizam e são protagonistas de bailes \funk da 
antigas\
Descrição: Grupo da favela de Antares mantém tradição da cultura carioca de mãe 
para filha: \Baile é pra todas as idades\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/17/na-rio-mulheres-organizam-e-sao-
protagonistas-de-bailes-funk-da-antigas

Fonte: Revista Forum 
Data: 2022-03-17
Título: Na TV, jornalista ucraniano prega morte de crianças russas e cita líder 
nazista
Descrição: Fakhrudin Sharafmal citou Adolf Eichmann, um dos principais ideólogos
do Holocausto, e disse que mataria famílias russas inteiras: "Não hesitarei"; 
depois, foi ao ar novamente e pediu desculpas
Url : https://revistaforum.com.br/global/2022/3/17/video-na-tv-jornalista-
ucraniano-prega-morte-de-crianas-russas-cita-lider-nazista-111679.html 

Fonte: The Intercept
Data: 2022-03-17 14:35:47
Título: Armas enviadas por EUA e OTAN podem prolongar guerra na Ucrânia
Descrição: As nações ocidentais deveriam refletir se essa linha de atuação 
realmente ajuda ou não para o fim da violência imposta à população da 
Ucrânia.The post Armas enviadas por EUA e OTAN podem prolongar guerra na Ucrânia
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/03/17/armas-eua-otan-guerra-na-ucrania/
  
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-17 12:07:33
Título: \Nunca esqueceremos\, diz Pequim sobre bombardeio de embaixada chinesa 
pela Otan
Descrição: Bombas dos EUA mataram 3 chineses durante a intervenção militar da 
Otan na Iugoslávia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/17/nunca-esqueceremos-diz-pequim-
sobre-bombardeio-de-embaixada-chinesa-pela-otan
 
Fonte: Brasil de Fato
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Título: Biden e Xi Jinping conversarão por telefone sobre guerra na Ucrânia 
nesta sexta (18)
Descrição: Este será o primeiro contato direto entre os líderes desde a eclosão 
da guerra no leste europeu
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/17/biden-e-xi-jinping-conversarao-
por-telefone-sobre-guerra-na-ucrania-nesta-sexta-18

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-17 08:09:07
Título: Sob Bolsonaro, estatais abandonam função social e lucram alto com a 
crise econômica
Descrição: Empresas controladas pelo governo apresentaram lucro recorde enquanto
colaboraram com aumento da inflação e dos juros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/17/sob-bolsonaro-estatais-
abandonam-funcao-social-e-lucram-alto-com-a-crise-economica

Fonte: Vatican News - Português
Título: Caravana Latino-americana para Ecologia Integral parte para a Europa
Descrição: Comunidades latino-americanas martirizadas pela mineração viajam à 
Europa para denunciar violações e debater sobre o cuidado com a Casa comum.     
Leia tudo                     
Url :https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2022-03/caravana-latino-americana-
para-ecologia-integral-europa.html

Fonte: UOL
Data: 2022-03-17
Título: Mendonça muda voto, e STF revalida grampos autorizados por Moro em 2004
Descrição: Com uma mudança de voto do ministro André Mendonça, o STF (Supremo 
Tribunal Federal) revalidou hoje as provas de uma operação policial que havia 
sido supervisionada, de 2004 a 2006, pelo então juiz federal Sergio Moro no 
Paraná. O caso Sundown, como foi chamado, acabou anulado anos depois pelo STJ 
(Superior Tribunal de Justiça), que viu irregularidade nos grampos telefônicos 
usados naquela investigação.
Url : https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2022/03/17/stf-
forma-maioria-para-permitir-escutas-policiais-sem-limite-de-tempo.htm 
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-18 04:50:33
Título: ‘O grande problema do Enem é justamente a reforma do Ensino Médio’, 
critica pesquisador
Descrição: À luz da reforma educacional aprovada no governo Temer, o Conselho 
Nacional de Educação sugere que os dias de provas sejam divididos entre a BNCC e
os itinerários formativos
Url :https://www.cartacapital.com.br/educacao/o-grande-problema-do-enem-e-
justamente-a-reforma-do-ensino-medio-critica-pesquisador/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-17 21:48:00
Título: Petróleo volta a passar dos US$ 100 o barril
Descrição: A Rússia, em guerra contra a Ucrânia, é o segundo exportador mundial 
da commodity
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/petroleo-volta-a-passar-dos-us-100-o-
barril/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-17 21:05:11
Título: ‘Cobre da Petrobras’, diz Bolsonaro à Justiça sobre alta dos 
combustíveis
Descrição: 'Seria uma boa ação', afirmou o ex-capitão, em meio a atritos com o 
general que comanda a petroleira
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/cobre-da-petrobras-diz-bolsonaro-
a-justica-sobre-alta-dos-combustiveis/
 
Fonte: CartaCapital
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Data: 2022-03-17 20:55:42
Título: Queiroga contradiz Bolsonaro sobre fim da pandemia e se encontra com Fux
Descrição: Na quarta-feira 16, Bolsonaro afirmou em entrevista à TV Ponta Negra 
que Queiroga vai decretar o 'fim da pandemia' no início de abril
Url :https://www.cartacapital.com.br/saude/queiroga-contradiz-bolsonaro-sobre-
fim-da-pandemia/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-17 20:03:21
Título: ‘Eu não sou adversário de Lula’, diz ACM Neto, pré-candidato ao governo 
da Bahia
Descrição: No estado, o PT decidiu lançar o secretário de Educação, Jerônimo 
Rodrigues, para disputar a sucessão de Rui Costa
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/eu-nao-sou-adversario-de-
lula-diz-acm-neto-pre-candidato-ao-governo-da-bahia/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-17 19:28:58
Título: Ministério da Justiça mantém censura a filme de Danilo Gentili mesmo 
após aumentar classificação indicativa para 18 anos
Descrição: 'Como se tornar o pior aluno da escola', de 2017, foi atacado por 
bolsonaristas esta semana por cena que sugere assédio a crianças
Url :https://www.cartacapital.com.br/cultura/ministerio-da-justica-mantem-
censura-a-filme-de-danilo-gentili-mesmo-apos-aumentar-classificacao-indicativa-
para-18-anos/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-17 16:27:08
Título: Corte Constitucional do Peru determina a libertação de Alberto Fujimori
Descrição: O ex-ditador de extrema-direita cumpre pena de 25 anos de prisão 
pelos massacres de Barrios Altos (1991) e La Cantuta (1992)
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/corte-constitucional-do-peru-
determina-a-libertacao-de-alberto-fujimori/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-17 16:20:37
Título: Lira cria grupo de trabalho para avançar a PEC do semipresidencialismo
Descrição: Após ouvir lideranças, o presidente da Câmara afirmou que a proposta 
deve propor a adoção da nova forma de governo em 2030
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/lira-cria-grupo-de-trabalho-para-
avancar-a-pec-do-semipresidencialismo/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-17 12:58:39
Título: Lula lidera enquanto Bolsonaro cai em nova pesquisa do PoderData
Descrição: ► De acordo com a pesquisa, 57% desaprovam e 35% aprovam a gestão de 
Bolsonaro Uma nova  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro
no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-lidera-enquanto-bolsonaro-cai-em-nova-
pesquisa-do-poderdata/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-17 11:42:55
Título: Haddad vence no 1º turno em São Paulo, diz pesquisa
Descrição: ► Haddad tem 60% dos votos válidos no primeiro turno ante 40% da soma
dos adversários A  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro 
no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/haddad-vence-no-1o-turno-em-sao-paulo-diz-
pesquisa/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-03-17 12:00:47
Título: Uber, 99, Rappi e iFood têm notas pífias em avaliação sobre trabalho 
decente no Brasil
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Descrição: De 0 a 10, iFood e 99 levam nota 2, Uber, 1, e Rappi e Uber Eats, 
zero. Remuneração e condições de trabalho estão entre piores do mundo. The post 
Uber, 99, Rappi e iFood têm notas pífias em avaliação sobre trabalho decente no 
Brasil appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/03/17/uber-99-rappi-ifood-notas-baixas-
trabalho-decente/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-18 04:30:53
Título: 'Te coloco pra assar': Estudantes acusam colega de racismo e apologia ao
nazismo no IFMS
Descrição: RIO - Três alunos do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul (IFMS), 
em Campo Grande, acusam o estudante de informática José Evaristo Diel Freitas, 
de 18 anos, de ofensas racistas e apologia ao nazismo. As vítimas apontam que 
foram alvo de ameaças e insultos preconceituosos tanto virtualmente como 
presencialmente. 
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/te-coloco-pra-assar-estudantes-acusam-
colega-de-racismo-apologia-ao-nazismo-no-ifms-25437324
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-18 04:30:55
Título: Pacote de estímulo de R$ 150 bi terá pouco efeito e deve gerar inflação
Descrição: SÃO PAULO — O pacote de medidas de estímulo anunciado ontem pelo 
governo deve representar um alívio para as pessoas beneficiadas, mas tem poucas 
chances de fazer engrenar a atividade econômica, na visão de economistas. 
Segundo eles, mesmo que se cumpra a estimativa oficial de injeção de R$ 150 
bilhões na economia, os estímulos devem ter efeito de curto prazo. O pacote vem 
em resposta ao baixo crescimento esperado para este ano, de eleições, estimado 
pelo mercado em 0,49%.Resultado
Url :https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/pacote-de-estimulo-de-150-
bi-tera-pouco-efeito-deve-gerar-inflacao-25437679
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-18 05:30:25
Título: Monet, Chagall, Maria Martins: as exposições em cartaz no Rio de Janeiro
Descrição: Um dos destaques da programação cultural da semana é a exposição 
imersiva \Monet à beira d'água\, com 285 obras do artista, que abre ao público 
no sábado (19), em uma tenda no Boulevard Olímpico. Outra novidade é a mostra \
Marc Chagall: sonho de amor\, em homenagem ao pintor surrealista, no CCBB. A 
lista inclui ainda a coletiva \Fluxos do Moderno\, na Casa Roberto Marinho, 
celebrando o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922.
Url :https://oglobo.globo.com/rioshow/monet-chagall-maria-martins-as-exposicoes-
em-cartaz-no-rio-de-janeiro-25432322
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-17 00:00:00
Título: Isolado, Mourão não foi convidado para reunião ministerial
Descrição: O vice-presidente Hamilton Mourão não foi convidado para a reunião 
que o presidente Jair Bolsonaro (PL) conduz nesta quinta-feira (17) com todos os
ministros da Esplanada.Leia mais (03/17/2022 - 12h27)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/03/isolado-mourao-nao-foi-convidado-para-reuniao-
ministerial.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-03-17 20:12:00
Título: Projeto assegura autonomia da mulher na escolha de contraceptivos
Descrição: Estabelecimentos que, sem justificativa, impedirem o acesso a métodos
de planejamento familiar poderão ser multados
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/859063-projeto-assegura-autonomia-da-
mulher-na-escolha-de-contraceptivos/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
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Data: 2022-03-17 18:31:10
Título: Na ONU, Rússia pede reunião de emergência sobre suposto biolab dos EUA 
na Ucrânia
Descrição: A Rússia quer uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da 
ONU para abordar os biolaboratórios dos EUA na Ucrânia, disse o embaixador russo
na entidade Vasily Nebenzia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220317/na-onu-russia-pede-reuniao-de-
emergencia-sobre-suposto-biolab-dos-eua-na-ucrania-21869994.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-17 14:18:30
Título: Brasil segue países do BRICS e se abstém em resolução contra Rússia na 
UNESCO
Descrição: Diante das diversas declarações contra Moscou na ONU e em seus 
derivados órgãos como a UNESCO, Brasília considera que o melhor é se abster para
diminuir as tensões visando desencurralar Rússia para não aprofundar a crise.
Url :https://br.sputniknews.com/20220317/brasil-segue-paises-do-brics-e-se-
abstem-em-resolucao-contra-russia-na-unesco-21863927.html
 

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-17 09:35:45
Título: Índia pode importar da Rússia cerca de 15 milhões de barris de petróleo 
em 2022, segundo jornal
Descrição: Em 2022, a Índia pode importar da Rússia aproximadamente 15 milhões 
de barris de petróleo bruto com desconto, segundo informa mídia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220317/india-pode-importar-da-russia-cerca-de-
15-milhoes-de-barris-de-petroleo-em-2022-segundo-jornal-21861878.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-17 07:59:43
Título: Ex-assessor do Pentágono explica avanço 'lento' das forças russas na 
Ucrânia
Descrição: Propaganda no Ocidente criou falsas expectativas de um sucesso do 
Exército ucraniano, diz oficial aposentado dos EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/20220317/especialista-militar-norte-americano-
explica-avanco-lento-das-forcas-russas-na-ucrania-21860663.html
 
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-03-17 15:30:00
Título: Festival 3i: Jon Lee Anderson fala sobre jornalismo, guerra e ameaças à 
democracia
Descrição: Em conversa com a diretora executiva da Pública Natalia Viana, 
redator da revista New Yorker compartilhou aprendizados da cobertura das últimas
eleições dos Estados Unidos
Url :https://apublica.org/2022/03/festival-3i-jon-lee-anderson-fala-sobre-
jornalismo-guerra-e-ameacas-a-democracia/
 

 

https://apublica.org/2022/03/festival-3i-jon-lee-anderson-fala-sobre-jornalismo-guerra-e-ameacas-a-democracia/
https://apublica.org/2022/03/festival-3i-jon-lee-anderson-fala-sobre-jornalismo-guerra-e-ameacas-a-democracia/
https://br.sputniknews.com/20220317/especialista-militar-norte-americano-explica-avanco-lento-das-forcas-russas-na-ucrania-21860663.html
https://br.sputniknews.com/20220317/especialista-militar-norte-americano-explica-avanco-lento-das-forcas-russas-na-ucrania-21860663.html
https://br.sputniknews.com/20220317/india-pode-importar-da-russia-cerca-de-15-milhoes-de-barris-de-petroleo-em-2022-segundo-jornal-21861878.html
https://br.sputniknews.com/20220317/india-pode-importar-da-russia-cerca-de-15-milhoes-de-barris-de-petroleo-em-2022-segundo-jornal-21861878.html
https://br.sputniknews.com/20220317/brasil-segue-paises-do-brics-e-se-abstem-em-resolucao-contra-russia-na-unesco-21863927.html
https://br.sputniknews.com/20220317/brasil-segue-paises-do-brics-e-se-abstem-em-resolucao-contra-russia-na-unesco-21863927.html
https://br.sputniknews.com/20220317/na-onu-russia-pede-reuniao-de-emergencia-sobre-suposto-biolab-dos-eua-na-ucrania-21869994.html
https://br.sputniknews.com/20220317/na-onu-russia-pede-reuniao-de-emergencia-sobre-suposto-biolab-dos-eua-na-ucrania-21869994.html

