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Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-003-21
Título: Violência policial contra negros e racismo institucional pioram com crise no
Brasil
Descrição: Nesta segunda-feira (21) se celebra o Dia Internacional pela
Eliminação da Discriminação Racial, instituído pela ONU. É um dia importante que
reforça a luta contra o racismo e lembra o Massacre de Sharpeville, em
Joanesburgo, na África do Sul, no qual negros e negras de diversas idades foram
assassinados sem compaixão durante o regime do apartheid, no dia 21 de março de
1960. Nesta data, aproximadamente vinte mil pessoas protestavam contra a “lei do
passe”, em Joanesburgo. A lei obrigava negros a andarem com identificações que
limitavam os locais por onde poderiam circular dentro da cidade. As tropas
militares do apartheid atacaram os manifestantes e mataram 69 pessoas, além de
ferir uma centena de outras. No Brasil, são as balas perdidas e a violência
policial que separam negros de brancos ao sempre ir de encontro aos corpos
negros. Um quadro duro que se agravou com o desemprego recorde em meio à crise
econômica que atinge pretos e pardos de forma mais intensa do que brancos.
O racismo estrutural e institucional se expressa, especialmente, na violência
policial escancarada contra a juventude negra que passou a ser denunciada e
reverberada ao mundo pelo movimento negro, inclusive no Brasil.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/violencia-policial-contra-negros-eracismo-institucional-pioram-com-crise-no-bra-46c5
Fonte: MST – Brasil
Data: 2022-03-21
Título: 7 Lutadoras(es) que fizeram história na luta contra o racismo
Descrição: Neste Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial
(21/03), conheça 7 histórias de pessoas que lutaram contra o racismo no mundo.
1. Patrice Lumumba; 2. Lélia Gonzales; 3. Luiz Gama; 4. Malcon X; 5. Carolina
Maria de Jesus; 6. Rosa Parks; 7. Marielle Franco
Url : https://mst.org.br/2022/03/21/7-lutadorases-que-fizeram-historia-na-lutacontra-o-racismo/
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-03-21 17:00:00
Título: Ex-presidente do ICMBio dirige grupo de garimpeiros junto a investigado
por garimpo ilegal
Descrição: Policial Militar de SP, coronel Cerqueira se apresenta como diretor
de confederação presidida por empresário investigado pela PF por extração ilegal
de ouro na Amazônia
Url :https://apublica.org/2022/03/ex-presidente-do-icmbio-dirige-grupo-degarimpeiros-junto-a-investigado-por-garimpo-ilegal/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-21 16:41:32
Título: Opinião | Bolsonaro não age contra a fome no Brasil porque não quer, por
José Graziano
Descrição: Compra de produtos da agricultura familiar e formação de estoques
públicos estão entre as propostas do ex-chefe da FAO
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/21/opiniao-bolsonaro-nao-agecontra-a-fome-no-brasil-porque-nao-quer-por-jose-graziano
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-21
Título: Auxílio Brasil não salva Bolsonaro: 59% dos beneficiários preferem Lula
Descrição: Pesquisa FSB/BTG Pactual divulgada nesta segunda-feira (21) revela
uma má notícia para Jair Bolsonaro. Isso porque 59% dos entrevistados que
recebem o auxílio Brasil dizem que vão votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula

da Silva (PT). Apenas 17% dos beneficiários dizem que vão votar no atual
presidente, enquanto outros 22% citaram outros candidatos.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/03/auxilio-brasil-naosalva-bolsonaro-59-dos-beneficiarios-preferem-lula/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-21 17:38:34
Título: Após reajuste da Petrobras, gasolina já custa mais de R$ 7 em 24 dos 27
estados
Descrição: Estatal aumentou preços a distribuidores de combustível, que já
repassaram custo a consumidor final
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/21/apos-reajuste-da-petrobrasgasolina-ja-custa-mais-de-r-7-em-24-dos-27-estados
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-03-21
Título: Salários perdem para a inflação: seis de cada 10 acordos ficam abaixo do INPC
Descrição: Os acordos salariais têm mantido a tendência de ficar abaixo da
inflação, que por sua vez segue sua trajetória de alta. De 119 reajustes com
data-base em fevereiro analisados pelo Dieese, 60,5% ficaram abaixo da variação
acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC do IBGE. Segundo os
dados, preliminares, outros 15,1% tiveram índice equivalente ao da inflação e
24,4% conseguiram aumento real.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/salarios-perdem-para-a-inflacao-seis-decada-10-acordos-ficam-abaixo-do-inpc-b7f4
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-21 10:07:17
Título: Boulos desiste de concorrer ao governo de São Paulo e será candidato a
deputado federal
Descrição: Líder do MTST disse que tomou decisão para \ajudar a construir uma
grande bancada de esquerda no Congresso\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/21/boulos-desiste-de-concorrer-aogoverno-de-sao-paulo-e-sera-candidato-a-deputado-federal
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-03-21
Título: Haddad diz que PT deve apoiar Boulos prefeito em 2024
Descrição: O líder do MTST retirou pré-candidatura ao governo de São Paulo pelo
PSOL em um gesto pela unidade da esquerda no estado
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/3/21/haddad-diz-que-pt-deveapoiar-boulos-prefeito-em-2024-111845.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-21 19:37:45
Título: Movimento Brasil Popular, fundado em MG no domingo (20), promete ajudar
a derrotar Bolsonaro
Descrição: O evento contou com a participação de aproximadamente 500 pessoas de
todas as regiões do país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/21/movimento-brasil-popularfundado-em-mg-no-domingo-20-promete-ajudar-a-derrotar-bolsonaro
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-03-21
Título: Após 24 dias, Bonner se desculpa por fake news do tanque russo
atropelando carro em Kiev
Descrição: Apresentador do Jornal Nacional leu texto longo e cheio de argumentos
para assumir que jornalismo da Globo deu informação falsa. Sequer havia
blindados na capital ucraniana naquele momento
Url : https://revistaforum.com.br/brasil/2022/3/21/video-apos-24-dias-bonner-sedesculpa-por-fake-news-do-tanque-russo-atropelando-carro-em-kiev-111852.html

Fonte: MintPress News – Estados Unidos
Título: Lula contra o processo de "Corrupção" do FBI para liderar a corrida
presidencial brasileira de 2022
Descrição: "Aos 74 anos, meu coração só tem espaço para o amor", disse Lula a
uma multidão de apoiadores de um palco improvisado. …...O ano de 2014 marcou o
início da cooperação do FBI com as investigações da Lava jato, com seu apoio
aumentando nos próximos dois anos. George "Ren" McEachern liderou a Brigada
Internacional de Corrupção do FBI.. Em uma entrevista de 2018 ... McEachern
declarou especificamente que "os tribunais em Curitiba enviaram a mensagem de
que o Brasil está se tornando limpo". Ao participar de um evento promovido pela
Câmara de Comércio Internacional (ICC), McEachern ressaltou que as investigações
da Lava jato poderiam resultar na perda de empregos; no entanto, "a longo prazo,
isso gera negócios muito mais sustentáveis". Durante o Quarto Congresso Anual
Internacional de Conformidade e Cúpula de Reguladores, realizado em São Paulo em
maio de 2016 e do qual participaram 90 membros do Ministério Público Federal de
São Paulo, McEachern enfatizou que o FBI estava oferecendo apoio técnico aos
investigadores em relação à "criptografia, telefones celulares e dados em
nuvem", com um analista cibernético sediado em Brasília. As investigações do FBI
no Brasil, a partir de agosto de 2017, foram supervisionadas por David
Brassanini, atual chefe do FBI no país .. "Agentes da polícia federal brasileira
me disseram recentemente que mesmo que não tivessem mais informações adicionais,
nem realizassem trabalho de investigação, ainda teriam material para conduzir
investigações sobre corrupção e lavagem de dinheiro para os próximos cinco
anos". O chefe de carreira do FBI conduz seu trabalho a partir da Embaixada dos
EUA em Brasília, coordenando com colegas nas embaixadas dos EUA em São Paulo,
Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre.
Url :https://www.mintpressnews.com/lula-da-silva-counters-fbi-prosecution-leadbrazi-presidential-race/279981/
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-21
Título: Sindicato italiano protesta contra o envio de armas para a Ucrânia em
carga humanitária: "Arriscamos a Terceira Guerra Mundial
Descrição: "Não acreditamos que o envio de armas resolverá a situação [o
conflito Rússia-Ucrânia] porque corremos o risco de uma terceira guerra
mundial", disse um representante de um sindicato italiano de trabalhadores que
bloqueou o envio de armas para a Ucrânia sob o pretexto de ajuda humanitária.
Cerca de 2.000 pessoas participaram de um protesto em Pisa, Itália, no sábado,
contra o envio de armas do governo para a Ucrânia. As autoridades do aeroporto
Galileo Galilei de Pisa revelaram que, sob o pretexto de um embarque
humanitário, caixas contendo armas e munições foram enviadas para a Ucrânia.
Eles se recusaram a descarregá-los, noticiou a mídia local. "Os funcionários do
aeroporto disseram que as mercadorias dentro do avião não eram alimentos ou
roupas. Havia armas. Então eles disseram que não é o trabalho deles. E eles não
prepararam a carga", disse Cinzia Della Porta, representante da filial toscana
do Unione Sindacale di Base (USB), um dos maiores sindicatos da Itália.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1256446.shtml
Fonte: Werken Rojo - Chile
Data: 2022-03-21
Título: O mundo é Grande
Descrição: Por Luis Casado. O mundo é grande, diz Luis Casado, mas o 'Oeste', ou
seja, os EUA e a União Européia (12% da população mundial), arrogam para si a
exclusividade da opinião da 'comunidade internacional'. As escalas estão
mudando. A 'volatilidade' da ordem mundial é acentuada. Minha própria impressão
é que os EUA, através da OTAN, têm a Rússia como aperitivo antes de enfrentar a
China. A guerra na Ucrânia, eu já disse, foi provocada como parte de uma batalha
pelo controle do planeta. Para o "Oeste" da Ucrânia é um peão sacrificado no
jogo mundial de xadrez. Meus amigos ucranianos concordam com esta visão.... ,
pude ver que 88% dos ucranianos negligenciados vomitam as rodas do "Oeste".
Todos, ou a grande maioria, desejam - desejam - o retorno da Paz na Europa. E
para que a OTAN desapareça.
Url : https://werkenrojo.cl/el-mundo-es-grande/

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-03-22
Título: Repórter de guerra conta como os EUA financiam os batalhões neonazistas
na Ucrânia
Descrição: A jornalista sul-africana Lara Logan explica em uma entrevista à
America's Voice AM que as notícias sobre o atual conflito na Ucrânia estão
cheias de desinformação, enquanto muitos dos eventos que acontecem lá passam
despercebidos na mídia. De acordo com Logan, o batalhão neonazista Azov é
financiado pelos EUA e pela OTAN. "Você pode encontrar fotos deles (milicianos
Azov) na internet segurando a bandeira da OTAN e a suástica. E, ao mesmo tempo,
seu próprio emblema contém o sol negro do ocultismo nazista, que era um emblema
da SS. E também contém a insígnia lateral do relâmpago SS", ela enfatiza. O
jornalista aponta que a Casa Branca quer criar a impressão de que se trata de
uma pequena unidade. "Isto não é verdade. O batalhão Azov vem matando seu
caminho para o leste da Ucrânia", salienta Logan, acrescentando que os EUA não
querem admitir isso.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1570835/reportera-de-guerrarelata-c%C3%B3mo-eeuu-financia-batallones-neo
Fonte: Viomundo
Data: 2022-03-21
Título: Lula denuncia golpe do semipresidencialismo: “Quem vai governar é a Câmara, com
orçamento secreto para comprar voto dos deputados”
Descrição: Lula repudia semipresidencialismo, o mais novo golpe contra o povo.
“Você elege um presidente, pensa que o presidente vai governar, mas quem vai
governar é a Câmara, com um orçamento secreto para comprar o voto dos
deputados”, denunciou Lula
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/lula-denuncia-o-golpe-dosemipresidencialismo-quem-vai-governar-e-a-camara-com-um-orcamento-secreto-paracomprar-o-voto-dos-deputados.html
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-03-21
Título: ÁUDIO: Ministro revela que Bolsonaro pediu "prioridade" para pastores no
MEC
Descrição: Em áudio vazado, Milton Ribeiro envolve Bolsonaro em esquema de
priorização de interesses de pastores na distribuição de recursos da educação
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/3/21/audio-ministro-revela-quebolsonaro-pediu-prioridade-para-pastores-no-mec-111851.html
Fonte: The Intercept
Data: 2022-03-21 17:21:13
Título: Ministério da Justiça equipa polícias para vasculhar celulares em troca
de dados
Descrição: Secretaria responsável por dossiê antifascista agora encabeça projeto
que fornece software israelense Cellebrite às polícias estaduais.The post
Ministério da Justiça equipa polícias para vasculhar celulares em troca de dados
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/03/21/ministerio-da-justica-equipa-policiaspara-vasculhar-celulares-em-troca-de-dados/
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-22 04:30:58
Título: Do futebol brasileiro a Tupac Amaru, entenda as referências de 'This is
not America', vídeo do rapper Residente
Descrição: Não é apenas o presidente Jair Bolsonaro limpando a boca na bandeira
brasileira: lançado na última sexta-feira (18), o clipe de \This is not
America\, canção do rapper porto-riquenho Residente, passa a limpo alguns dos
mais trágicos e contundentes episódios - recentes ou não - da História da
América Latina, em citações visuais que a internet se cansou de tentar
identificar ao longo do fim de semana.
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/musica/do-futebol-brasileiro-tupac-amaruentenda-as-referencias-de-this-is-not-america-video-do-rapper-residente-25441704

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-21 00:00:00
Título: Palácio do Planalto vai reformar restaurante por R$ 4,6 milhões
Descrição: O Palácio do Planalto lançou edital para selecionar uma empresa para
reformar as instalações do restaurante que atende aos servidores. A previsão de
gasto é de R$ 4.601.284,12. O valor inclui todas as despesas diretas e indiretas
como, por exemplo, encargos trabalhistas e previdenciários dos funcionários
contratados para a execução da obra.Leia mais (03/21/2022 - 16h33)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/03/palacio-do-planalto-vai-reformar-restaurante-por-r46-milhoes.shtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-21 16:26:44
Título: DF: famílias sem terra comemoram 10 anos de resistência em acampamento
de Planaltina
Descrição: Ocupação 8 de Março, além de marcar o Dia Internacional das Mulheres,
é símbolo de luta e unidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/21/df-familias-sem-terra-comemoram10-anos-de-resistencia-em-acampamento-de-planaltina
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-21 15:55:27
Título: Petrópolis (RJ) tem em 2 horas chuva para o mês inteiro, cinco pessoas
morreram no domingo
Descrição: Repórter do Brasil de Fato está no local e mostrou em vídeo área onde
havia casa que desapareceu após deslizamento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/21/petropolis-rj-tem-em-2-horaschuva-para-o-mes-inteiro-cinco-pessoas-morreram-no-domingo
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-21 13:23:18
Título: Artigo | Bolsonaro ignora lei de amparo à agricultura familiar, e
agricultores pedem socorro
Descrição: Lei Lei Assis Carvalho II dispõe sobre medidas emergenciais para
mitigar os impactos socioeconômicos da covid
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/21/artigo-bolsonaro-ignora-lei-deamparo-a-agricultura-familiar-e-agricultores-pedem-socorro
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-21 11:52:25
Título: Líder do MST em Goiás se filia ao PT e lança pré-candidatura a deputado
federal
Descrição: Valdir Misnerovicz vai disputar uma vaga para a Câmara dos Deputados,
em Brasília (DF)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/21/lider-do-mst-em-goias-se-filiaao-pt-e-lanca-pre-candidatura-a-deputado-federal
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-21 08:13:34
Título: Pedidos de mineração de potássio disparam em 2022 e ameaçam
assentamentos da reforma agrária
Descrição: Em meio a conflito na Ucrânia, empresas do ramo de fertilizantes
querem explorar território extrativista na Amazônia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/21/pedidos-de-mineracao-depotassio-disparam-em-2022-e-ameacam-assentamentos-da-reforma-agraria
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-21 20:54:50
Título: TSE reforça comissão de segurança cibernética para combater fake news
Descrição: O grupo é presidido pelo ministro Alexandre de Moraes
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/tse-reforca-comissao-de-segurancacibernetica-para-combater-fake-news/

Fonte: Agencia de Medios - Colômbia
Data: 2022-03-21
Título: O triunfo da democracia nas eleições do Senado da Colômbia em perigo.
Votos sem cadeia de custódia
Descrição: O registrador solicita à CNE que recontagem dos votos para o Senado.
O remédio pior do que a doença. Oito dias após as eleições legislativas para o
Congresso Colombiano e após múltiplas reclamações e questionamentos de partidos
alternativos, cidadãos em geral, candidatos presidenciais e coalizões, na
segunda-feira, 21 de março, o Escritório Nacional de Registro Civil, chefiado
por Alexander Vega, que foi recentemente destacado pela Casa de Nariño como o
melhor funcionário, anunciou o pedido ao Conselho Nacional Eleitoral para uma
recontagem nacional dos resultados das eleições para a Câmara Alta. Na época e
diante do pedido maciço dos setores independentes e alternativos de uma
recontagem geral dos votos, a entidade que garante a transparência das eleições
disse que não era necessário porque tudo era transparente, mas depois que o Sr.
de la Finca publicou que os resultados deveriam ser desconsiderados e alegou que
seu partido tinha sido enganado e também pediu uma recontagem, o registrador
levou isso em conta e anunciou a recontagem... Lá vemos para quem o registrador
trabalha.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/peligra-el-triunfo-de-lademocracia-en-elecciones-al-senado-en-colombia-votos-sin-cadena-de-custodia/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-21 20:14:10
Título: Bolsonaro sai em defesa de Guedes: ‘Se tá ruim com ele, pior sem ele’
Descrição: O ex-capitão também reduziu a expectativa sobre a quantidade de
ministros que devem deixar o seu governo ao fim deste mês para disputar as
eleições
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-sai-em-defesa-deguedes-se-ta-ruim-com-ele-pior-sem-ele/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-21 18:39:08
Título: Após críticas ao PT, Marília Arraes se reúne com Lula e diz que fez ‘boa
conversa’
Descrição: Deputada havia reclamado sobre postura de diretório petista em
Pernambuco em lançar seu nome ao Senado sem autorização
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/apos-criticas-ao-pt-mariliaarraes-se-reune-com-lula-e-diz-que-fez-boa-conversa/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-21 18:27:29
Título: Congresso americano analisa nomeação de primeira mulher negra à Suprema
Corte dos EUA
Descrição: A juíza, de 51 anos, será sabatinada pela Comissão Judiciária do
Senado até quinta-feira (24)
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/congresso-americano-analisa-nomeacaode-primeira-mulher-negra-a-suprema-corte-dos-eua/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-21 13:26:36
Título: Facebook e Instagram são proibidos na Rússia por ‘extremismo’
Descrição: Decisão responde ao relaxamento de regras das redes sociais sobre
mensagens violentas contra o Exército e os dirigentes russos
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/facebook-e-instagram-sao-proibidosna-russia-por-extremismo/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-21 20:16:30
Título: Requião no PT para consertar o Paraná e ajudar Lula consertar o Brasil
Descrição: Por Arilson Chiorato* Há exato um ano, nas vésperas do aniversário de
Curitiba, planejávamos realizar a “Geringonça” Bem-vindo à verdade, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.

Url :https://www.esmaelmorais.com.br/requiao-no-pt-para-consertar-o-parana-eajudar-lula-consertar-o-brasil/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-21 18:12:05
Título: Adeus, Bolsonaro!
Descrição: A revista Veja, versão online, fez um recorte na pesquisa do BTG/FSB
divulgada nesta segunda-feira (21/03).
Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK
%% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/adeus-bolsonaro/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-21 13:21:03
Título: TSE decidiu que 2,8 milhões de posts no Facebook eram fake news
Descrição: Jesus em abana! O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou com um
aviso oficial 2,8 milhões de conteúdos Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK
%% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/tse-decidiu-que-28-milhoes-de-posts-nofacebook-eram-fake-news/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-21 10:46:36
Título: Lula 43% x 29% Bolsonaro, aponta pesquisa BTG/FSB
Descrição: ► Lula lidera, Bolsonaro se consolida em 2º, diz pesquisa BTG/FSB Ao
custo de R$ 128.957,83, o Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-43-x-29-bolsonaro-aponta-pesquisa-btgfsb/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-21 10:15:32
Título: Queda livre: Avião da Boeing caiu com 132 a bordo na China
Descrição: ► Um avião Boeing 737 operado pela China Eastern Airlines caiu no sul
da China ► Voo Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no
Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/queda-livre-aviao-da-boeing-caiu-com-132-abordo-na-china/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-03-21 20:14:13
Título: Podemos vai se tornando o clube da linha-dura de pijamas
Descrição: Partido de Sergio Moro, que já tinha o general Santos Cruz, filiou o
truculento Paulo Chagas.The post Podemos vai se tornando o clube da linha-dura
de pijamas appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/03/21/podemos-paulo-chagas-linha-dura-moro/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-22 00:00:00
Título: Moro não decola, e Doria tenta se afastar de ex-juiz
Descrição: O governador de São Paulo e pré-candidato a presidente, João Doria
(PSDB), tem aproveitado desgastes sofridos pela pré-candidatura de Sergio Moro
(Podemos) para se distanciar do ex-juiz da Lava Jato.Leia mais (03/22/2022 04h10)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/moro-nao-decola-e-doria-tenta-se-afastar-de-ex-juiz.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-21 00:00:00
Título: Alckmin deverá ter cargo na direção do PSB para selar aliança com
legenda
Descrição: Após se filiar formalmente ao PSB na próxima quarta-feira (23), o exgovernador de São Paulo Geraldo Alckmin deverá ser contemplado com um cargo na

direção do partido, como um gesto para reforçar seu prestígio na nova casa.Leia
mais (03/21/2022 - 23h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/03/alckmin-devera-ter-cargo-na-direcao-do-psb-paraselar-alianca-com-legenda.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-21 00:00:00
Título: Deputado Daniel Silveira descumpre ordem de Moraes e volta a criticar
ministro, veja vídeo
Descrição: O deputado federal Daniel Silveira (União-RJ), que passou sete meses
preso no ano passado por ofender integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF),
voltou a se referir de forma negativa a um ministro da corte neste domingo (20).
Desta vez, o alvo foi Alexandre de Moraes.Leia mais (03/21/2022 - 17h13)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/03/deputado-daniel-silveira-descumpre-ordem-de-moraese-volta-a-criticar-ministro-veja-video.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-03-21 18:49:00
Título: Anistia a partidos que descumprem cotas prejudica candidaturas
femininas, dizem especialistas
Descrição: Relatora afirma que parecer vai minimizar danos da proposta, já
aprovada no Senado, que prevê o perdão aos partidos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/859742-anistia-a-partidos-quedescumprem-cotas-prejudica-candidaturas-femininas-dizem-especialistas/
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-03-21 21:01:29
Título: Pesquisa aponta que só 7% dos brasileiros usam o Telegram para se
informar sobre política
Descrição: Alvo da atenção do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo
Tribunal Federal (STF), que chegou a determinar no final da semana passada o
bloqueio das suas atividades, o Telegram pode não ser assim tão significativo
para a disseminação de informações políticas, sejam verdadeiras ou falsas, ou
para a promoção do debate sobre as eleições. [ ]The post Pesquisa aponta que só
7% dos brasileiros usam o Telegram para se informar sobre política appeared
first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/pesquisa-aponta-que-so-7-dosbrasileiros-usam-o-telegram-para-se-informar-sobre-politica/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-21 20:13:07
Título: Racismo no Brasil persiste e presença negra na política precisa
aumentar, dizem especialistas
Descrição: Nesta segunda-feira (21) é comemorado o Dia Internacional contra a
Discriminação Racial. A Sputnik Brasil ouviu duas especialistas para discutir os
impactos do racismo na vida social brasileira e a importância do tema para as
próximas eleições.
Url :https://br.sputniknews.com/20220321/racismo-no-brasil-persiste-e-presencanegra-na-politica-precisa-aumentar-dizem-especialistas-21919730.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-21 19:02:17
Título: EUA estão enviando sistemas soviéticos de defesa aérea obtidos
secretamente para Ucrânia, diz WSJ
Descrição: Washington espera que o fornecimento de defesas aéreas adicionais
permita a Kiev criar uma zona de exclusão aérea, uma vez que rejeitou os apelos
ucranianos para que tal zona fosse estabelecida pela OTAN.
Url :https://br.sputniknews.com/20220321/eua-estao-enviando-sistemas-sovieticosde-defesa-aerea-obtidos-secretamente-para-ucrania-diz-wsj-21918503.html

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-21 16:38:06
Título: Banco central da Índia: congelamento das reservas da Rússia é campainha
de alarme para qualquer país
Descrição: Shaktikanta Das, governador do Banco de Reservas da Índia, declarou
que embora não espere que a Índia seja afetada por sanções dos EUA, o país
asiático começou a diversificar suas reservas há meses.
Url :https://br.sputniknews.com/20220321/banco-central-da-india-congelamentodas-reservas-da-russia-e-campainha-de-alarme-para-qualquer-pais-21916671.html

