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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-22 17:47:41
Título: Seis anos depois, STJ decide que Deltan Dallagnol deve indenizar Lula
por Power Point
Descrição: Ex-procurador da Lava Jato terá que pagar indenização de R$ 75 mil ao
petista por danos morais, placar foi de 4 a 1
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/22/seis-anos-depois-stj-decide-quedeltan-dallagnol-deve-indenizar-lula-por-power-point
Fonte: Al Mayadeen – Líbano
Data: 2022-03-23
Título: Lula deve receber compensação do ex-procurador da operação Lava Jato
Descrição: O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu hoje que o ex-Procurador
Deltan Dallagnol, ex-coordenador da operação judicial desmontada Lava Jato,
deveria indenizar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por danos morais.
Segundo o portal de notícias do G1, a compensação aprovada por quatro votos
contra um foi fixada em 75.000 reais (pouco mais de 15.000 dólares), mais juros
e correção monetária.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1571225/lula-debe-recibirindemnizaci%C3%B3n-de-exfiscal-de-la-operaci%C3%B3n
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Dallagnol é condenado a indenizar Lula por PowerPoint
Descrição: Ministros do STJ entenderam que ex-procurador da Lava Jato cometeu
abuso em entrevista coletiva de 2016, ao apresentar imagem que mostrava o expresidente como chefe de uma organização criminosa. Ainda cabe recurso.
Url :https://www.dw.com/pt-br/dallagnol-é-condenado-a-indenizar-lula-porpowerpoint/a-61225910?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-22 22:10:04
Título: Condenação pelo PowerPoint é tímida perto dos crimes de Deltan, diz
coordenador do Prerrogativas
Descrição: 'Em qualquer democracia do mundo, Deltan poderia, pelas ações
criminosas que cometeu, estar preso', afirmou o advogado Marco Aurélio de
Carvalho
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/condenacao-pelo-powerpoint-etimida-perto-dos-crimes-de-deltan-diz-coordenador-do-prerrogativas/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-22
Título: Milton Ribeiro é a cara do governo de terraplanistas, negacionistas e
não tão ‘malucos’ assim
Descrição: Ministro diz que dinheiro da Educação foi para pastores amigos de
Bolsonaro. “Mandante do crime precisa ser punido”, diz deputada. Nos últimos
dias tornou-se público que o ministro da Educação de Jair Bolsonaro, Milton
Ribeiro, não ocupa o cargo apenas pelo perfil ideológico. Além das falas
absurdas com que “analisa” questões importantes ligadas às obrigações da pasta,
ele passou a ocupar as manchetes pelos interesses que revelou representar.
O áudio obtido pelo jornal Folha de S.Paulo e publicado nesta segunda-feira (21)
ratificou denúncia surgida ainda na sexta (18), via Estadão.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/03/milton-ribeiro-carado-governo-bolsonaro/
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-03-22
Título: Pastor pediu 1 kg de ouro e R$ 15 mil antecipados para liberar verbas do
MEC, diz prefeito do Maranhão

Descrição: Pastores do gabinete paralelo do Ministério da Educação pediram
pagamentos em ouro e dinheiro para liberar recursos para construção de escolas e
creches, segundo reportagem do jornal Estado S.Paulo, que ouviu o prefeito do
município de Luis Domingues (MA), Gilberto Braga (PSDB).
Url : https://www.brasil247.com/regionais/brasilia/pastor-pediu-1-kg-de-ouro-er-15-mil-antecipados-para-liberar-verbas-do-mec-diz-prefeito-do-maranhao
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-22 00:00:00
Título: Assessor de ministro de Bolsonaro é demitido após revelação sobre
pastores
Descrição: O ministro da Educação, Milton Ribeiro, exonerou um assessor especial
que fortalecia o elo entre o MEC (Ministério da Educação) e os pastores que,
mesmo sem cargo no governo, atuam na negociação de verbas federais.Leia mais
(03/22/2022 - 16h44)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/assessor-de-ministro-de-bolsonaro-e-demitido-apos-revelacaosobre-pastores.shtml
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-03-22
Título: Justiça manda Universal devolver R$ 200 mil à professora que pagou por
lugar no céu
Descrição: Ela afirmou que recebe atualmente salário líquido de R$ 1.500 e que
os valores entregues à igreja eram suas economias de 30 anos de trabalho
Url : https://revistaforum.com.br/brasil/2022/3/22/justia-manda-universaldevolver-r-200-mil-professora-que-pagou-por-lugar-no-ceu-111890.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-22 18:15:18
Título: Maior mobilização indígena do país, Acampamento Terra Livre mira contra
os \projetos de morte\
Descrição: A 18ª edição do evento deve levar milhares de indígenas para Brasília
e tem a demarcação de territórios como prioridade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/22/maior-mobilizacao-indigena-dopais-acampamento-terra-livre-mira-contra-os-projetos-de-morte
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Bolsonaro acusado de desviar fundos públicos no Brasil
Descrição: 22 de marzo de 2022,
19:36Brasilia, 22 mar (Prensa Latina) O
Ministério Público Federal do Brasil (MPF) entrou com uma ação de má conduta
contra o Presidente Jair Bolsonaro e seu ex-secretário parlamentar na Câmara dos
Deputados, Walderice Santos
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=515911&SEO=acusan-a-bolsonarode-desviar-recursos-publicos-en-brasil
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-22 18:37:16
Título: MPF entra com ação contra Bolsonaro por manter \Wal do Açaí\ como
funcionária-fantasma até 2018
Descrição: Contratada por Bolsonaro, Walderice recebeu por 15 anos sem nunca ter
dado expediente em Brasília, diz MPF
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/22/mpf-entra-com-acao-contrabolsonaro-por-manter-wal-do-acai-como-funcionaria-fantasma-ate-2018
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-03-22
Título: Disparada de preços nos supermercados esvazia carrinhos de compras de
trabalhadores
Descrição: Os aumentos nos preços dos alimentos, bebidas e produtos de higiene e
limpeza estão, desde o ano passado, esvaziando os carrinhos de supermercados dos
trabalhadores e trabalhadoras, cujos salários estão tendo reajustes menores do
que a inflação. Menos compras ainda estão fazendo os aposentados e pensionistas

do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que não têm mais aumento real do
benefício desde que Jair Bolsonaro (PL) assumiu a Presidência da República, em
2019. A combinação de preços altos versus salários arrochados levou as famílias
brasileiras a reduzirem em 5,6% o número de produtos de uma cesta de compras com
120 categorias, em 2021. E ainda assim aumentaram os gastos em 8,6%, em relação
a 2020, segundo pesquisa da consultoria global Kantar.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/disparada-de-precos-nos-supermercadosesvazia-carrinhos-de-compras-de-trabalhado-2380
Fonte: The Intercept
Data: 2022-03-22 09:00:50
Título: Com corte nos auxílios, universidade vai sendo silenciosamente devolvida
às elites
Descrição: Os recentes cortes no orçamento das federais atingiram também os
auxílios de assistência e moradia, dificultando estudo de jovens de baixa
renda.The post Com corte nos auxílios, universidade vai sendo silenciosamente
devolvida às elites appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/03/22/universidade-corte-auxilio-educacaobaixa-renda/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-03-22
Título: Litro da gasolina a mais de R$ 8 e gás de cozinha a R$ 160; confira pesquisa da
ANP
Descrição: Depois que a Petrobras anunciou o maior aumento da história dos
preços dos combustíveis para as distribuidoras, em 24 das 27 unidades da
federação o preço do litro da gasolina ultrapassou a faixa dos R$ 7. No Rio de
Janeiro passa de R$ 8. Mas quem mora em Marechal Thaumaturgo, no interior do
Acre, está pagando R$ 10,55 pelo litro do combustível.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/litro-da-gasolina-a-mais-de-r-8-e-gas-decozinha-a-r-160-confira-pesquisa-da-anp-09e7
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-22
Título: Gabrielli: multinacionais exportam petróleo do Brasil e ganham ‘baba’
sem pagar imposto
Descrição: Ex-presidente da estatal afirmou que só com a redução das rendas
destinadas à União e aos investidores seria possível reduzir os preços dos
combustíveis no curto prazo. O ex-presidente da Petrobras José Sergio Gabrielli
criticou os lucros “pornográficos” dos acionistas da Petrobras. Nesta terçafeira (22), em webinar promovido pelo Instituto de Estudos Estratégicos de
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep), ele afirmou que a tendência é
que os preços do petróleo no mercado internacional se mantenham em alta nos
próximos meses, em função da guerra na Ucrânia. “A tendência é de que esses
preços se mantenham altos. Variando, mas altos. E essa alta no preço
internacional vai acabar impactando os preços domésticos”, disse Gabrielli. Como
resultado da distribuição da renda petroleira no Brasil, são os acionistas da
Petrobras “os grandes ganhadores” desse processo, acrescentou.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/03/ex-petrobras-sergiogabrielli-multinacionais-fortunas-sem-imposto/
Fonte: MintPress News – Estados Unidos
Título: Guerra de Propaganda da Ucrânia: Empresas de relações públicas
internacionais, lobistas de DC e cortes da CIA
Descrição: Desde que a ofensiva russa na Ucrânia começou em 24 de fevereiro, os
militares ucranianos cultivaram a imagem de um pequeno exército corajoso
enfrentando o Golias russo. Para reforçar a percepção da coragem militar
ucraniana, Kiev produziu um fluxo constante de propaganda sofisticada destinada
a estimular o apoio público e oficial dos países ocidentais. A campanha inclui
guias de idiomas, mensagens-chave e centenas de cartazes de propaganda, alguns
dos quais contêm imagens fascistas e até elogiam líderes neonazistas. Por trás
do esforço de relações públicas da Ucrânia está um exército de estrategistas
políticos estrangeiros, lobistas de Washington DC e uma rede de meios de

comunicação ligados à inteligência. A estratégia de propaganda da Ucrânia
rendeu elogios de um comandante da OTAN que disse ao Washington Post : “Eles são
realmente excelentes em stratcom – mídia, operações de informação e também
operações psicológicas”. O Post finalmente admitiu que “oficiais ocidentais
dizem que, embora não possam verificar de forma independente grande parte das
informações que Kiev divulga sobre a evolução da situação no campo de batalha,
incluindo números de baixas para ambos os lados, ainda assim representa uma
estratégia altamente eficaz”. A chave para o esforço de propaganda é uma legião
internacional de empresas de relações públicas que trabalham diretamente com o
Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia para travar uma guerra de
informação.
Url :https://www.mintpressnews.com/ukraine-propaganda-war-international-prfirms-dc-lobbyists-cia-cutouts/280012/
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-22
Título: Os EUA perdoaram os criminosos de guerra do Japão em troca das armas
químicas da Unidade 731, quão confiável é seu esclarecimento sobre os
laboratórios ucranianos?
Descrição: De acordo com informações coletadas e obtidas em entrevistas
conduzidas por repórteres do Global Times, o governo dos EUA cooperou e
conspirou com criminosos de guerra japoneses para obter dados e tecnologias para
a fabricação de armas biológicas e químicas para as quais o Japão realizou
experiências humanas desumanas com chineses inocentes durante a invasão japonesa
da China..... A maioria dos dados e arquivos coletados por esses criminosos de
guerra japoneses foram adquiridos por cientistas em Fort Detrick, o centro do
programa de armas biológicas dos EUA, e após a criação da Agência Central de
Inteligência (CIA) em 1947, a CIA esteve envolvida em pesquisas relevantes
relacionadas com o desenvolvimento de armas de guerra biológica. .... As
experiências da Unidade 731 envolveram a infecção deliberada de pessoas,
principalmente prisioneiros de guerra chineses e civis, com agentes infecciosos,
e a exposição de prisioneiros a bombas projetadas para penetrar sua pele com
partículas infecciosas.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1256557.shtml
Fonte: Agencia de Medios - Colombia
Data: 2022-03-22
Título: O registrador recua e não solicitará recontagem de votos
Descrição: A nova decisão foi anunciada na terça-feira 22 de março, depois de
ouvir todos os partidos políticos que não apoiaram seu pedido, Vega reconheceu
que seu pedido foi derrotado e, portanto, os resultados das eleições serão
aguardados antes que a composição final do Senado seja conhecida. A decisão foi
baseada na falta de apoio das partes que consideraram a proposta inviável e
perigosa para a democracia colombiana. Além disso, eles alegaram que não havia
base legal para a recontagem. Os únicos dois partidos que insistiram na
recontagem foram o Centro Democrático e o Partido Conservador. Finalmente,
Alexander Vega disse: "A questão é muito clara, por consenso é claro que o
pedido é retirado. Acredito no escrutínio e, embora ontem eu tenha anunciado a
recontagem, ficou claro que primeiro ouviríamos os partidos políticos. Será o
escrutínio que definirá a questão e eu esperarei os resultados do Conselho
Nacional Eleitoral", disse Alexander Vega.
Url : https://agenciademedioshoynoticias.com/registrador-se-echo-para-atras-yno-solicitara-reconteo-de-votos/
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-03-22 11:00:00
Título: Casamento da filha de Nabhan Garcia traz elo entre policial e ruralistas
contrários ao MST
Descrição: Evento de luxo revela ligações de décadas entre delegado que atuou na
repressão a sem-terra com Secretário Fundiário e líder da União Democrática
Ruralista (UDR)
Url :https://apublica.org/2022/03/casamento-da-filha-de-nabhan-garcia-traz-eloentre-policial-e-ruralistas-contrarios-ao-mst/

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-22 00:00:00
Título: MEC vira balcão político sob Milton Ribeiro e centrão com obra sem
critério técnico
Descrição: Com Milton Ribeiro no comando da pasta e políticos do centrão no
controle das transferências de recursos federais, o MEC (Ministério da Educação)
virou uma espécie de balcão político.Leia mais (03/22/2022 - 23h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/mec-vira-balcao-politico-sob-milton-ribeiro-e-centrao-comobra-sem-criterio-tecnico.shtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-22 18:00:56
Título: Baixada Fluminense tem os piores índices de saneamento entre os 100
maiores municípios do país
Descrição: Segundo o relatório do Instituto Trata Brasil, cidades do RJ ocupam
historicamente as últimas posições do ranking
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/22/baixada-fluminense-tem-ospiores-indices-de-saneamento-entre-os-100-maiores-municipios-do-pais
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-22 16:27:03
Título: Greve: trens do metrô de Belo Horizonte estão funcionando das 10h às 17h
Descrição: Sindicato explica seis motivos da paralisação dos trens, que segue
por tempo indeterminado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/22/greve-trens-do-metro-de-belohorizonte-estao-funcionando-das-10h-as-17h
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-22 16:08:40
Título: Falta de acesso a saneamento básico reflete “dívida profunda” do Estado
com a população
Descrição: Cem milhões não têm acesso a saneamento, ex-presidente da Agência
Nacional de Águas fala em recursos insuficientes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/22/falta-de-acesso-a-saneamentobasico-reflete-divida-profunda-do-estado-com-a-populacao
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-22 15:17:14
Título: Clipe de rapper porto-riquenho viraliza com referências a Bolsonaro e
lutas da América Latina
Descrição: Lançada por Residente, vocalista do Calle 13, \This is not America\
também faz menção a Victor Jara e Lolita Lebrón
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/22/clipe-de-rapper-porto-riquenhoviraliza-com-referencias-a-bolsonaro-e-lutas-da-america-latina
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-22 14:39:43
Título: Sônia Guajajara será candidata a deputada federal por São Paulo
Descrição: Uma das principais líderes indígenas do país, ativista vai concorrer
pelo Psol a uma vaga na Câmara dos Deputados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/22/sonia-guajajara-sera-candidataa-deputada-federal-por-sao-paulo
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-22 12:27:06
Título: Artigo | Dia Mundial da Água e os esforços de governos neoliberais para
entregar o patrimônio
Descrição: Sindicato denuncia que governo do RS está pressionando prefeituras a
assinarem contrato de privatização
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/22/artigo-dia-mundial-da-agua-e-osesforcos-de-governos-neoliberais-para-entregar-o-patrimonio

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-22 11:37:06
Título: Quatro vítimas do temporal do último domingo são identificadas pela
polícia em Petrópolis (RJ)
Descrição: Um corpo ainda aguarda resultado do exame por digitais, outras quatro
pessoas seguem desaparecidas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/22/quatro-vitimas-do-temporal-doultimo-domingo-sao-identificadas-pela-policia-em-petropolis-rj
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-22 21:16:44
Título: Deputado pede abertura de CPI para investigar gabinete paralelo no MEC
Descrição: Israel Batista disse estar seguro de que número de assinaturas será
alcançado
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/deputado-pede-abertura-de-cpipara-investigar-gabinete-paralelo-no-mec/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-22 21:05:04
Título: Área técnica do TCU recomenda aval à privatização da Eletrobras
Descrição: Tribunal analisa última etapa do processo, governo quer capitalização
até maio
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/area-tecnica-do-tcu-recomendaaval-a-privatizacao-da-eletrobras/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-22 20:20:08
Título: PT confirma aliança com Freixo para o governo do Rio e descarta apoiar
Molon para o Senado
Descrição: Gleisi Hofmann afirmou que o partido 'apoiará Marcelo Freixo e
reivindica, sim, a vaga ao senado, com o nome de André Ceciliano'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/pt-confirma-alianca-comfreixo-para-o-governo-do-rio-e-descarta-apoiar-molon-para-o-senado/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-22 19:13:28
Título: Vereador aponta revólver para colega no MT: ‘Vossa excelência, seja
homem!’
Descrição: Professor Neriberto (PSC) protagonizou uma briga com o vereador Edmar
Batista (PDT). Os dois também trocaram socos e chutes
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/vereador-aponta-revolver-paracolega-no-mt-vossa-excelencia-seja-homem/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-22 19:05:06
Título: Boulos diz que ‘não foi possível construir unidade’ em apoio à sua
candidatura ao governo de SP
Descrição: 'Não vou ter uma candidatura que cumpra o papel de dividir a
esquerda', declarou o líder do MTST em entrevista a CartaCapital
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/boulos-diz-que-nao-foi-possivelconstruir-unidade-em-apoio-a-sua-candidatura-ao-governo-de-sp/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-22 17:33:47
Título: Rússia só usará armas nucleares em caso de ameaça existencial, diz
porta-voz do Kremlin
Descrição: Desde a invasão, na madrugada do dia 24 de fevereiro, há registro de
pelo menos 925 civis mortos e milhares de soldados de ambos os lados
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/russia-so-usara-armas-nucleares-emcaso-de-ameaca-existencial-diz-porta-voz-do-kremlin/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-22 16:14:04
Título: Entidades estudantis pedem a saída de Milton Ribeiro do MEC

Descrição: UNE, UBES e ANPG cravam que ministro perdeu as condições de
permanecer no cargo após vazamento de áudio que indica favorecimento a pastores
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/entidades-estudantis-pedem-asaida-de-milton-ribeiro-do-mec/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-22 15:55:06
Título: Tropas de Putin conseguiram entrar em Mariupol, diz oficial dos EUA
Descrição: Mais de 200.000 pessoas estão bloqueadas na cidade, situação descrita
pela Human Rights Watch como um 'inferno gelado repleto de cadáveres'
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/tropas-de-putin-conseguiram-entrarem-mariupol-diz-oficial-dos-eua/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-22 15:48:34
Título: Oposição reage a gabinete paralelo no MEC e pede que Ribeiro e Bolsonaro
sejam investigados
Descrição: Parlamentares recorrem ao MPF, TCU e STF e pedem providências diante
a atuação de pastores em esquema informal de obtenção de verbas do MEC
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/oposicao-reage-a-gabineteparalelo-no-mec-e-pede-que-ribeiro-e-bolsonaro-sejam-investigados/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-23 02:05:18
Título: Deltan Dallagnol surta com decisão do STJ [vídeo]
Descrição: O ex-procurador Deltan Dallagnol surtou nas redes sociais com a
decisão da 4ª Turma do STJ, que Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %%
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/deltan-dallagnol-surta-com-decisao-do-stjvideo/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-23 01:11:17
Título: Governadores dizem que fizeram sua parte e agora esperam que Bolsonaro
faça sua parte para baixar o preço da gasolina
Descrição: ► Fórum de Governadores prorroga congelamento do ICMS sobre gasolina
por 90 dias Deu ruim para o Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/governadores-dizem-que-fizeram-sua-parte-eagora-esperam-que-bolsonaro-faca-sua-parte-para-baixar-o-preco-da-gasolina/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-22 21:46:09
Título: Lula ironiza Dallagnol usando “powerpoint” para mostrar que é inocente
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recorreu à ironia e ao
powerpoint para mostrar que Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-ironiza-dallagnol-usando-powerpointpara-mostrar-que-e-inocente/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-03-22 22:07:57
Título: O plano Alckmin
Descrição: Ex-governador tucano se filia ao PSB para ser vice de Lula e já sabe
o que quer ver incluído no plano de governo petista.The post O plano Alckmin
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/03/22/alckmin-psb-lula-governo/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-03-22 03:00:00
Título: ‘Lixo visual’. População de rua aumenta, mas segue invisível. Entrevista
especial com Darcy Costa

Descrição: Quem é mais sensível e atento já deve ter percebido que o
http://www.ihu.unisinos.br/617110-lixo-visual-populacao-de-rua-aumenta-massegue-invisivel-entrevista-especial-com-darcy-costa
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-23 04:32:05
Título: Hapvida é alvo de processo administrativo do Ministério da Justiça por
divulgação de dados de clientes
Descrição: RIO — O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da
Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), abriu processo administrativo
contra a operadora Hapvida, para apurar irregularidades na divulgação de números
de contratos e parte dos CPFs de clientes inadimplentes em anúncio em jornal na
semana passada.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/hapvida-alvo-deprocesso-administrativo-do-ministerio-da-justica-por-divulgacao-de-dados-declientes-25443887
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-23 04:30:54
Título: O baú de inéditas de Pixinguinha: grupo apresenta 21 canções no CCBB
Descrição: Acredite: em pleno ano de 2022, ainda há muito o que se descobrir na
obra deixada por Alfredo da Rocha Vianna Filho (1897-1973), o Pixinguinha. Prova
disso é que hoje, no Centro Cultural Banco do Brasil, o espetáculo musical
“Pixinguinha como nunca” apresenta 21 músicas inéditas de um dos maiores nomes
da música brasileira de todos os tempos. No palco, um time de prestígio formado
por Henrique Cazes (cavaquinho), Marcelo Caldi (sanfona), Carlos Malta (flauta e
sax), Silvério Pontes (trompete e flugelhorn), Marcos Suzano (percussão) e João
Camarero (violão de 7 cordas) — o Sexteto do Nunca — interpreta canções de
Pixinguinha que nunca foram gravadas como “Paraibana”
Url :https://oglobo.globo.com/rioshow/o-bau-de-ineditas-de-pixinguinha-grupoapresenta-21-cancoes-no-ccbb-25443880
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-03-22 23:13:28
Título: O escândalo no Ministério da Educação após áudios sobre suposto
favorecimento a pastores
Descrição: O ministro Milton Ribeiro supostamente admitiria, em gravação obtida
pela Folha, que governo federal priorizaria liberação de verba de prefeituras
envolvidas em negociações feitas por Gilmar Santos e Arilton Moura. Ribeiro nega
irregularidades.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60842429?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-03-23 08:47:29
Título: Eleições: Lula retoma estratégia de 2002, mas deve ser menos 'paz e
amor', dizem especialistas
Descrição: Cientistas políticos afirmam que embate com Bolsonaro vai exigir mais
“vigor” do petista.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60846192?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-03-22 20:23:28
Título: 'Bolsonaro começou a destruir o continente': rapper Residente explica
por que destacou presidente brasileiro em clipe
Descrição: O rapper porto-riquenho lançou uma nova música junto com um
videoclipe que mostra os abusos no continente e denuncia o que ele identifica
como uma intervenção do governo dos EUA. Em uma das cenas, um ator representa o
presidente Jair Bolsonaro limpando a boca com a bandeira do Brasil.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-60842427?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal

Data: 2022-03-22 00:00:00
Título: Presidente de CPI da Pirataria fala em destruir Law Kin Chong e diz que
'todo mundo mete a mão' em emendas, ouça
Descrição: Presidente da CPI da Pirataria na Câmara Municipal de São Paulo,
Camilo Cristófaro (PSB) diz em gravação obtida pelo Painel que \todo mundo mete
a mão\ em emendas parlamentares.Leia mais (03/22/2022 - 23h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/03/presidente-de-cpi-da-pirataria-fala-em-destruir-lawkin-chong-e-diz-que-todo-mundo-mete-a-mao-em-emendas-ouca.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-22 00:00:00
Título: Lobby de pastores expõe interesses por trás de fachada conservadora
Descrição: Jair Bolsonaro distorceu as funções do Ministério da Educação quando
submeteu o ensino do país à cartilha de grupos religiosos. Com um pastor no
comando do órgão, o governo quis decidir o que pode ser dito na escola e cobrado
em provas oficiais. Por trás dessa fachada conservadora, havia outros interesses
em jogo.Leia mais (03/22/2022 - 12h17)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2022/03/lobby-de-pastores-expoe-interesses-portras-de-fachada-conservadora.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-22 00:00:00
Título: Ataques à imprensa avançam no Brasil, aponta relatório, Bolsonaro lidera
em ofensas
Descrição: Um relatório da Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão) sobre violações à liberdade da expressão mostra um aumento de
profissionais de imprensa vítimas de atentados, agressões, ameaças, ofensas e
intimidações em 2021, na comparação com o ano anterior.Leia mais (03/22/2022 12h08)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/ataques-a-imprensa-avancam-no-brasil-aponta-relatoriobolsonaro-lidera-em-ofensas.shtml
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-03-22 19:22:19
Título: Fabiano Contarato registra notícia-crime contra ministro da Educação
Descrição: O senador Fabiano Contarato (PT-ES) encaminhou ao Supremo Tribunal
Federal (STF) uma notícia-crime contra o ministro da Educação, Milton Ribeiro,
por conta das denúncias de criação de um gabinete paralelo para atender pedidos
orçamentários de pastores evangélicos na pasta. O parlamentar também solicita
que sejam investigados os demais membros da cúpula do ministério envolvidos no [
]The post Fabiano Contarato registra notícia-crime contra ministro da Educação
appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/fabianocontarato-registra-noticia-crime-contra-ministro-da-educacao/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-23 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 23 de março
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais
relevantes desta quarta-feira (23), marcada pela viagem de Biden à Europa para
abordar a crise ucraniana, pelas notícias-crime contra Bolsonaro e o ministro da
Educação no STF e pelo naufrágio de cargueiro na costa de Taiwan.
Url :https://br.sputniknews.com/20220323/manha-com-sputnik-brasil-destaquesdesta-quarta-feira-23-de-marco-21937867.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-22 16:14:35
Título: Putin quer tirar nazistas de Mariupol, não ocupar Ucrânia, diz Peskov

Descrição: A Rússia só usaria suas armas nucleares caso identificasse uma ameaça
real à sua existência, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, à emissora
norte-americana CNN, nesta terça-feira (22).
Url :https://br.sputniknews.com/20220322/putin-quer-tirar-nazistas-de-mariupolnao-ocupar-ucrania-diz-peskov-21931689.html

