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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-23 19:51:41
Título: Entidade pede à ONU \ações urgentes\ para barrar \atrocidades\ contra 
povos indígenas no Brasil
Descrição: O pedido foi feito pelo Conselho Indigenista Missionário durante a 
49ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/23/entidade-pede-a-onu-acoes-
urgentes-para-barrar-atrocidades-contra-povos-indigenas-no-brasil

Fonte: Montedo
Data: 2022-03-23
Título: Exército ainda tem estoque de cloroquina, prestes a vencer
Descrição: Mais de 82 mil comprimidos de cloroquina 150 mg – comprovadamente 
ineficaz contra o Covid-19 – ainda estão estocados no Laboratório Químico 
Farmacêutico do Exército (LQFEx). O custo para aquisição de IFA (Ingrediente 
Farmacêutico Ativo) – Cloroquina foi de aproximadamente R$ 928.800,00.
Na praça, o medicamento é vendido em farmácias para combate a malária, conforme 
a bula de seus fabricantes. Procurado, o Exército confirmou a informação apurada
pela Coluna de que o prazo de validade do medicamento em estoque é junho de 
2022. O estoque remanescente, alega a Força, “está disponível para atender às 
demandas internas, conforme prescrição médica, e eventuais solicitações de 
outros órgãos”. O medicamento começou a ser produzido pelo Exército por pressão 
do presidente Bolsonaro, que fazia apologia sobre suposta “eficácia” no 
tratamento de covid.
Url : https://www.montedo.com.br/2022/03/23/exercito-ainda-tem-estoque-de-
cloroquina-prestes-a-vencer/ 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-03-24
Título: Depoimento de Wal do Açaí fornece evidências de que atuou como 
funcionária fantasma de Jair Bolsonaro
Descrição: Os procuradores que assinam a ação de improbidade movida contra Jair 
Bolsonaro (PL) afirmam que ele praticou uma conduta "imoral e manifestamente 
ilícita" por 15 anos, período em que manteve Walderice Santos da Conceição, 
conhecida como Wal do Açaí, formalmente como secretária de seu gabinete 
parlamentar. A conclusão do Ministério Público é a de que Wal era funcionária 
fantasma, destaca reportagem da Folha de S.Paulo.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/depoimento-de-wal-do-acai-fornece-
evidencias-de-que-atuou-como-funcionaria-fantasma-de-jair-bolsonaro 

Fonte: Revista Forum 
Data: 2022-03-23
Título: Pastores do MEC queriam propina até em Bíblia, revela prefeito
Descrição: Os pastores que compunham o chamado "gabinete paralelo" do Ministério
da Educação (MEC) teriam pedido propina até mesmo na compra de Bíblias pelas 
prefeituras que buscavam recursos para escolas. A Procuradoria-Geral da 
República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (23) 
a abertura de um inquérito contra o ministro Milton Ribeiro em razão 
do escândalo envolvendo os pastores Gilmar Silva dos Santos, presidente da 
Convenção Nacional de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Brasil 
(CGADB), e Arilton Moura, assessor da CGADB. Em entrevista ao Jornal O Globo, os
prefeitos Kelton Pinheiro, de Bonfinópolis (GO), e José Manoel de Souza, de Boa 
Esperança do Sul (SP), revelaram que o pastor Arilton Moura chegou a pedir R$ 15
mil e R$ 40 mil de propina para a liberação de recursos que os municípios 
precisavam.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/3/23/pastores-do-mec-queriam-
propina-ate-em-biblia-revela-prefeito-111971.html 
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Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-24 04:30:56
Título: País tem mais de 3,5 mil obras escolares atrasadas que já custaram R$ 
1,3 bilhão
Descrição: RIO - Enquanto o Ministério da Educação (MEC) está sob suspeita de 
definir as prioridades de liberação de verbas por indicação de pastores 
evangélicos que não têm vínculo oficial com a pasta, o Brasil tem mais de 3,5 
mil obras escolares atrasadas. Isso significa que um a cada cinco contratos 
firmados entre 2008 e 2021 já passou da data de entrega sem que o trabalho tenha
sido concluído. Juntas, essas obras consumiram R$ 1,3 bilhão. Entre elas, estão 
construções, ampliações e reformas de creches, escolas e quadras esportivas. 
Denúncia: Prefeito diz que pastor lobista pediu propina até em Bíblias para 
liberar recursos do MEC. Dessas 3.513 obras, 155 já foram declaradas canceladas,
com R$ 21 milhões desperdiçados. Outras 1.831 estão inacabadas, termo usado 
quando a vigência do contrato se encerra sem a entrega do trabalho completo. 
Além disso, 348 estão paralisadas e 564 seguem em execução. Os dados são do 
Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/educacao/pais-tem-mais-de-35-mil-obras-
escolares-atrasadas-que-ja-custaram-13-bilhao-1-25445957

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: A farra de pastores no MEC
Descrição: Denúncias apontam que Ministério da Educação foi capturado por 
pastores evangélicos que agem como lobistas e controlam acesso a verbas em troca
de propina. Escândalo fragiliza permanência de Milton Ribeiro na pasta.
Url :https://www.dw.com/pt-br/a-farra-de-pastores-no-mec/a-61235307?maca=bra-
rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Agencia EFE - Espanhã
Data: 2022-03-24 00:55:00
Título: GOVERNO BRASIL - Ministério Público pede para investigar ministério 
público brasileiro por beneficiar evangélicos
Url :http://www.efe.com/efe/america/politica/la-fiscalia-pide-investigar-a-
ministro-brasileno-por-beneficiar-evangelicos/20000035-4768371?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-03-23
Título: Ao invés de gerar emprego e transferir renda, governo quer endividar os mais 
pobres
Descrição: A liberação do empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio 
Brasil e BPC é eleitoreira, não resolve crise econômica do país e só beneficia 
banqueiros, dizem secretário da CUT e economista do Dieese 
Url : https://www.cut.org.br/noticias/ao-inves-de-gerar-emprego-e-transferir-
renda-governo-quer-endividar-os-mais-pobr-069f 

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-23
Título: Petroleiros denunciam: Petrobras ignora que 94% do petróleo refinado é 
nacional
Descrição: Apenas cerca de 6% do petróleo refinado no Brasil é importado, 
enquanto os outros 94% do refino é feito com óleo produzido no próprio país. Os 
dados são de um estudo que a área econômica da Federação Única dos Petroleiros 
(FUP-CUT) publicou nesta quarta-feira (23). De acordo com os petroleiros, a 
presença do petróleo nacional poderia chegar a até 100%, atendendo às 
necessidades de derivados do país. Isso só não ocorre porque algumas refinarias 
utilizam o óleo importado, não por insuficiência da produção, mas como opção 
para otimizar processo industrial específico. Nesse sentido, os números 
contradizem frontalmente a atual política de preços da Petrobras.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/03/petroleiros-denunciam-
petrobras-ignora-94-petroleo-refinado-nacional/ 

Fonte: Brasil 247
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Data: 2022-03-23
Título: Na TV, Lula defenderá mudança na política da Petrobrás para 
'abrasileirar' gasolina
Descrição: O PT fará, a partir desta quinta-feira (24), inserções no rádio e na 
TV. Em uma delas, o ex-presidente Lula defenderá uma mudança na política de 
preços da Petrobrás
Url : https://www.brasil247.com/poder/na-tv-lula-defendera-mudanca-na-politica-
da-petrobras-para-abrasileirar-gasolina 

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-03-23
Título: Jornada Universitária deste ano discute projeto de Reforma Agrária 
Popular para o país
Descrição: Ato Nacional de lançamento será nesta quinta-feira (24/3), às 19h, 
com a presença de João Pedro Stedile, da direção nacional do MST, e transmissão 
pelo YouTube do MST
Url : https://mst.org.br/2022/03/23/jornada-universitaria-deste-ano-discute-
projeto-de-reforma-agraria-popular-para-o-pais/ 

Fonte: The Intercept
Data: 2022-03-23 17:00:26
Título: O calote de Arthur Lira
Descrição: Ruralista alagoano vai à justiça para cobrar R$ 250 mil pelo aluguel 
de terras ao presidente da Câmara dos Deputados.The post O calote de Arthur Lira
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/03/23/arthur-lira-divida-terras-alagoas/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Presidente da Frente da Mineração é contra exploração de terra indígena
Descrição: Na contramão da posição defendida pelo governo e pelo presidente Jair
Bolsonaro (PL), o clima na Frente Parlamentar da Mineração é de uma maioria de 
deputados contrários ao Projeto de Lei 191/2020, que prevê a legalização da 
mineração e do garimpo em terras indígenas. É o que relata seu presidente, o 
deputado Nereu Crispim (União-RS), 
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/presidente-da-
frente-da-mineracao-e-contra-exploracao-de-terra-indigena/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Senado aprova Lei Aldir Blanc 2 de apoio à cultura
Descrição: O plenário do Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira (23), o 
Projeto de Lei (PL) 1.518/2021, chamado de “Lei Aldir Blanc 2”. O projeto 
institui a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e aumenta para 
cinco anos o benefício que já está em vigor, instituído pela Lei nº 14.017/2020.
O relator do projeto, senador [ ]The post Senado aprova Lei Aldir Blanc 2 de 
apoio à cultura appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/senado-deve-
votar-lei-aldir-blanc-2-de-apoio-a-cultura/

Fonte: W Radio  - Colômbia
Data: 2922093-23
Título: "Como não chorar se represento mulheres negras": Discurso comovente de 
Francia Márquez, vice-presidencial da Petro
Descrição: Após o discurso de confirmação, Márquez falou com Sigue La W e 
proferiu suas primeiras palavras como vice-presidencial da Petro e não conseguiu
conter sua excitação em, como ela disse, representar "aqueles de nós que sempre 
foram esquecidos".
Url : https://www.wradio.com.co/2022/03/23/como-no-llorar-si-represento-a-las-
mujeres-negras-conmovedor-discurso-de-francia-marquez-formula-vicepresidencial-
de-petro/ 

Fonte: The Guardian - Inglaterra
Data: 2022-03-23 20:26:18
Título: Colômbia poderia eleger a primeira vice-presidente da mulher negra, 
pesquisas mostram
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Descrição: Francia Márquez, 40 anos, uma militante ambiental que sobreviveu a 
pelo menos uma tentativa de assassinato, é a companheira de corrida do 
esquerdista Gustavo Petro. Ela é uma ativista ambiental afro-colombiana que 
enfrentou inúmeras ameaças de morte e sobreviveu a pelo menos uma tentativa de 
assassinato para se tornar uma das principais figuras da nova esquerda da 
América Latina. Agora, Francia Márquez, 39 anos, poderia estar pronta para se 
tornar a próxima vice-presidente da Colômbia depois que o candidato de esquerda 
Gustavo Petro a escolheu como sua companheira de corrida, um movimento que tem 
animado os progressistas e ativistas dos direitos civis em toda a região. Leia 
mais...
Url :https://www.theguardian.com/world/2022/mar/23/colombia-francia-marquez-
first-black-female-vice-president-candidate

Fonte: RIA – Novosti - Russia
Data: 2022-03-24
Título: Conselho de Segurança da ONU se recusa a adotar resolução da Rússia 
sobre a Ucrânia
Descrição: O Conselho de Segurança da ONU não adotou a resolução humanitária da 
Rússia sobre a Ucrânia pedindo um cessar-fogo e a evacuação de civis. É relatado
pela TASS. O documento não obteve os nove votos necessários em 15. Rússia e 
China votaram a favor da resolução. Os restantes 13 membros do Conselho de 
Segurança (França, Grã-Bretanha, EUA, Índia, Irlanda, Quênia, México, Noruega, 
Albânia, Brasil, Gabão, Gana, Emirados Árabes Unidos) se abstiveram de votar. No
entanto, nenhum país votou contra a resolução. A resolução russa foi co-
patrocinada pela Bielorrússia, Coreia do Norte e Síria. Moscou solicitou uma 
votação no Conselho de Segurança da ONU em 23 de março sobre seu projeto de 
resolução humanitária sobre a Ucrânia. De acordo com o projeto de resolução, o 
Conselho de Segurança pede um cessar-fogo negociado para garantir a evacuação de
civis. O documento também afirma que o Conselho de Segurança da ONU exige a 
proteção total de civis, incluindo pessoal humanitário e pessoas que estavam em 
situação de vulnerabilidade, incluindo mulheres e crianças.
Url : https://lenta.ru/news/2022/03/24/resolution/ 

Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-24 04:57:41
Título: 'Pessoas de altíssimo poder aquisitivo', diz MP sobre empresários 
acusados de lavar dinheiro para o tráfico
Descrição: RIO — A 1ª Vara Criminal Especializada do Rio decretou a prisão 
temporária, ou seja, por 30 dias, de oito alvos da Operação Mercador de Ilusões,
desencadeada na terça-feira. Eles são acusados de integrarem uma quadrilha 
especializada na lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, segundo investigações
da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio (MPRJ). O casal de empresários 
Marcelo Clayton Alves de Sousa e Naly Pires Diniz é considerado chefe do bando, 
de acordo com as investigações. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/pessoas-de-altissimo-poder-aquisitivo-diz-mp-
sobre-empresarios-acusados-de-lavar-dinheiro-para-trafico-1-25445980

Fonte: Revista Forum 
Data: 2022-03-23
Título: Dia Distrital de Luto: 41% de bancários da Caixa perderam colegas de 
trabalho para a Covid
Descrição: Dado é revelado por pesquisa da Fenae. “No mínimo, banco está 
descuidando da saúde dos empregados, que atuaram na linha de frente do 
atendimento nas agências durante todo o período mais crítico da pandemia”, 
destaca entidade
Url : https://revistaforum.com.br/brasil/2022/3/23/dia-distrital-de-luto-41-de-
bancarios-da-caixa-perderam-colegas-de-trabalho-para-covid-111978.html 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-23 17:57:25
Título: Governo Zema não dialoga, e educadores de Minas decidem manter greve
Descrição: Assembleia da categoria foi realizada nesta quarta-feira (23), 
trabalhadores estão paralisados desde 8 de março
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/23/governo-zema-nao-dialoga-e-
educadores-de-minas-decidem-manter-greve
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-23 17:23:06
Título: Em assembleia geral, povo Guarani elege nova coordenação e defende luta 
pela terra
Descrição: Cerca de 800 pessoas participaram da 9ª Assembleia Geral da Comissão 
Guarani Yvyrupa na aldeia Takuari, em Eldorado (SP)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/23/em-assembleia-geral-povo-
guarani-elege-nova-coordenacao-e-defende-luta-pela-terra

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-23 17:33:12
Título: Retomando a leitura popular da Bíblia
Descrição: A Teologia da Libertação e a leitura popular da Bíblia da década de 
70 nos auxiliam a compreender a história da América Latina, mas não dão mais 
conta das nuances e complexidades do século XXI
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/dialogos-da-fe/retomando-a-leitura-
popular-da-biblia/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-23 16:04:55
Título: RS: servidores da segurança marcham até palácio do governo para cobrar 
reposição salarial
Descrição: Algumas categorias estão sem reajuste salarial há oito anos, desde 
que o governo Sartori iniciou o ajuste fiscal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/23/rs-servidores-da-seguranca-
marcham-ate-palacio-do-governo-para-cobrar-reposicao-salarial
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-23 09:48:05
Título: Compare as capas de jornais do Power Point contra Lula e da condenação 
de Deltan Dallagnol
Descrição: Seis anos depois de destacar apresentação da Lava Jato, mídia 
minimiza vitória de Lula no Superior Tribunal de Justiça
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/23/compare-as-capas-de-jornais-do-
power-point-contra-lula-e-da-condenacao-de-deltan-dallagnol
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-24 04:13:37
Título: Mano Brown: Será imperdoável se Lula, eleito, não for pra cima da 
educação
Descrição: Agora entrevistador, o líder dos Racionais MCs fala do Brasil e do 
sucesso de seu podcast 'Mano a Mano'
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/mano-brown-sera-
imperdoavel-se-lula-eleito-nao-for-pra-cima-da-educacao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-23 21:57:04
Título: Os quatro possíveis crimes do gabinete paralelo no MEC que a PGR se 
propõe a investigar
Descrição: Aras espera o aval do STF para proceder com diligências como a tomada
do depoimento de Ribeiro, dos pastores acusados e dos prefeitos citados
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/os-quatro-possiveis-crimes-do-
gabinete-paralelo-no-mec-que-a-pgr-se-propoe-a-investigar/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-23 19:48:36
Título: Alckmin vice de Lula ajudará a derrotar o maior inimigo da civilização 
brasileira, diz Aloysio Nunes
Descrição: O ex-senador, do PSDB de São Paulo, elogiou a decisão de seu ex-
colega de partido de se filiar ao PSB
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Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/alckmin-vice-de-lula-ajudara-
a-derrotar-o-maior-inimigo-da-civilizacao-brasileira-diz-aloysio-nunes/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-23 17:47:23
Título: Bancada evangélica cobra Milton Ribeiro: ‘O assunto é urgente. Que se 
manifeste o quanto antes’
Descrição: O presidente da Frente Parlamentar Evangélica voltou a se pronunciar 
sobre um gabinete paralelo no MEC
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bancada-evangelica-cobra-
milton-ribeiro-o-assunto-e-urgente-que-se-manifeste-o-quanto-antes/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-23 17:45:24
Título: Justiça dá 48 horas para governo explicar censura a filme de Danilo 
Gentili
Descrição: A decisão judicial se deu no âmbito de um mandado de segurança 
protocolado pela Associação Brasileira de Imprensa contra a censura praticada ao
filme
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/justica-da-48-horas-para-
governo-explicar-censura-a-filme-de-danilo-gentili/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-23 21:39:42
Título: Bolsonaro pensa militar na vice para dar ordem unida ao Centrão e aos 
evangélicos no governo
Descrição: ► O nome de Braga Netto ganhou força após o envolvimento de 
religiosos com suposta propina, em  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/bolsonaro-pensa-militar-na-vice-para-dar-
ordem-unida-ao-centrao-e-aos-evangelicos-no-governo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-23 18:09:07
Título: Monalisa Perrone viraliza ao enquadrar Deltan Dallagnol na CNN Brasil 
[assista]
Descrição: A jornalista Monalisa Perrone, da CNN Brasil, enquadrou o ex-
procurador Deltan Dallagnol. Surtado, o ex-chefe da Lava  Bem-vindo à verdade, o
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/monalisa-perrone-viraliza-ao-enquadrar-
deltan-dallagnol-na-cnn-brasil-assista/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-03-23 10:00:54
Título: Agenda de Lula no Paraná vazou em grupos bolsonaristas
Descrição: Só o PT e a polícia tinham detalhes do roteiro do ex-presidente, mas 
ele foi parar no WhatsApp.The post Agenda de Lula no Paraná vazou em grupos 
bolsonaristas appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/03/23/agenda-lula-grupos-whatsapp-
bolsonaristas/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-03-23 03:00:00
Título: “Não consigo imaginar que haverá plantio em meio à guerra. A questão é 
como será daqui para a frente”. Entrevista especial com Sílvio Porto
Descrição:  
Ao comentar os efeitos da guerra entre a Ucrânia e a Rússia no Brasil, 
http://www.ihu.unisinos.br/617145-nao-consigo-imaginar-que-havera-plantio-em-
meio-a-guerra-a-questao-e-como-sera-daqui-para-a-frente-entrevista-especial-com-
silvio-porto
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-24 04:58:21
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Título: Policiais são presos por corregedoria acusados de desviarem drogas 
apreendidas
Descrição: RIO — A Corregedoria de Polícia Civil investiga a participação de ao 
menos três policiais da instituição – que atuam no Posto Regional de Polícia 
Técnica e Científica (PRPTC) de São Gonçalo – em um esquema que envolve 
apreensão de drogas que posteriormente eram revendidas para criminosos de 
Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Nesta terça-feira, um perito criminal 
lotado no PRPTC foi preso acusado de participar do esquema. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/policiais-sao-presos-por-corregedoria-
acusados-de-desviarem-drogas-apreendidas-25445824
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-24 05:00:15
Título: Como operavam os pastores lobistas no MEC?
Descrição: No dia do aniversário do pastor Gilmar Santos, o ministro da Educação
Milton Ribeiro enalteceu seu \apreço e admiração\ pelo presidente da Convenção 
Nacional das Igrejas e Ministros da Assembleia de Deus. Nas redes sociais, 
Gilmar diz que prega o evangelho há 40 anos e divulga suas aulas de teologia. 
Porém, o pastor também atuava como intermediário entre o Ministério da Educação 
e prefeitos. Os prefeitos pediam recursos para obras de reforma ou construção de
escolas, e Gilmar e seu assessor, o pastor Arilton Moura, faziam o meio de 
campo.
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/como-operavam-os-pastores-lobistas-no-mec-
1-25445961
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-23 00:00:00
Título: Relação com a família Bolsonaro mantém ministro da Educação no cargo
Descrição: A relação com a família Bolsonaro tem sido fundamental para segurar o
ministro Milton Ribeiro (Educação) no cargo. Ele é próximo da primeira-dama, 
Michelle, e tem entre seus maiores defensores no Congresso o senador Flávio 
Bolsonaro (PL-RJ).Leia mais (03/23/2022 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/03/relacao-com-a-familia-bolsonaro-mantem-ministro-da-
educacao-no-cargo.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-23 00:00:00
Título: MEC vira balcão político sob Bolsonaro, entenda crise e seus envolvidos
Descrição: O Ministério da Educação atravessa uma crise desde que veio à tona a 
existência de um balcão político para liberação de verbas do FNDE (Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação).Leia mais (03/23/2022 - 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-bolsonaro-entenda-crise-e-seus-
envolvidos.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-23 00:00:00
Título: Moraes pede análise da PGR sobre descumprimento de ordem judicial por 
deputado Daniel Silveira
Descrição: O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes pediu à 
Procuradoria-Geral da República que se manifeste sobre a participação do 
deputado Daniel Silveira (União-RJ) em um ato público em São Paulo, no último 
domingo (20).Leia mais (03/23/2022 - 20h38)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/03/moraes-pede-analise-da-pgr-sobre-descumprimento-de-
ordem-judicial-por-deputado-daniel-silveira.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-24 06:00:03
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quinta-feira, 24 de março
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Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta quinta-feira (24), marcada por falso juiz preso com arsenal em 
SP, pela queda do dólar, pela pretensão do Brasil de elevar produção de petróleo
e pelos EUA deportando 580 crianças nascidas no Brasil.
Url :https://br.sputniknews.com/20220324/manha-com-sputnik-brasil-destaques-
desta-quinta-feira-24-de-marco-21955161.html
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