
   Boletim de Notícias – Brasil - 26/03/2022
             www.labdadosbrasil.com 

Fonte: MST – Brasil 
Data: 2022-03-25
Título: MST protesta em frente ao MEC em Brasília contra a corrupção do governo 
Bolsonaro
Descrição: Na manhã desta sexta-feira (25), militantes do MST realizaram um 
protesto em frente ao Ministério da Educação (MEC), em Brasília, Distrito 
Federal. A ação denunciou os casos de corrupção na pasta que se tornaram 
públicos nesta semana e evidenciou a existência de um gabinete paralelo no MEC, 
formado por pastores amigos do ministro Milton Ribeiro e de Jair Bolsonaro.
Nos áudios divulgados pela imprensa, o ministro da educação Milton Ribeiro 
manifestou o favorecimento de recursos a aliados, atendendo a uma solicitação do
presidente Jair Bolsonaro (PL). “Foi um pedido especial que o presidente da 
República fez para mim sobre a questão do [pastor] Gilmar”, diz o ministro, que 
também é pastor presbiteriano, em conversa conjunta à gestores da pasta, 
prefeitos e demais pastores, Gilmar Santos e Arilton Moura, envolvidos no tal 
gabinete paralelo.
Url : https://mst.org.br/2022/03/25/mst-protesta-em-frente-ao-mec-em-brasilia-
contra-a-corrupcao-do-governo-bolsonaro/ 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-03-25
Título: Roubalheira em nome de deus
Descrição: "Tudo endossado pelo ministro Milton Ribeiro e a mando do Aberração 
do Planalto, que sempre repete o bordão 'Deus acima de todos'", escreve Jeferson
Miola
Url : https://www.brasil247.com/blog/roubalheira-em-nome-de-deus 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-25 00:00:00
Título: Prefeito cita pedido de dinheiro em troca de evento do MEC com Milton 
Ribeiro
Descrição: O prefeito de Piracicaba (SP), Luciano Almeida (União Brasil), diz 
que recebeu um pedido de dinheiro para que o município abrigasse um evento com a
presença do ministro da Educação, Milton Ribeiro, em agosto de 2021.Leia mais 
(03/25/2022 - 19h17)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/prefeito-cita-pedido-de-dinheiro-em-troca-de-evento-do-mec-
com-milton-ribeiro.shtml

Fonte: Rede Brasil Atual 
Data: 2022-03-25
Título: Apenas 17% confiam sempre no que o presidente fala. A maioria, nunca ou 
só às vezes
Descrição: Mais da metade não confia nunca. Assim, desconfiança supera os 80%. 
Mesmo entre os evangélicos, uma de suas bases eleitorais, há mais eleitores que 
não confiam nunca (40%) do que sempre (25%). Entre os empresários, 33% também 
acreditam sempre nas palavras presidenciais. Ante 26% de aposentados, 23% de 
funcionários públicos, 18% de assalariados, 10% de desempregados e meros 4% de 
estudantes.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/03/datafolha-17-confiam-
sempre-no-presidente/ 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-25 21:32:36
Título: Telegram assina adesão ao programa do TSE de combate às fake news
Descrição: Firmada uma semana após decisão de Moraes, parceria é combater os 
conteúdos falsos relacionados à Justiça Eleitoral
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Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/telegram-assina-adesao-ao-
programa-do-tse-de-combate-as-fake-news/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Cresce parcela dos brasileiros que confia na urna eletrônica
Descrição: Taxa de confiança no sistema de votação é de 82%, segundo pesquisa 
Datafolha. Em dezembro de 2020, era de 69%. Entre os eleitores de Bolsonaro, que
questionou diversas vezes a urna eletrônica, 70% confiam no sistema.
Url :https://www.dw.com/pt-br/cresce-parcela-dos-brasileiros-que-confia-na-urna-
eletrônica/a-61266303?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-25 21:40:06
Título: Operação resgata 13 trabalhadores rurais submetidos a trabalho análogo à
escravidão em Goiás
Descrição: Homens haviam sido aliciados nos estados de PE e AL e levados para 
cultivo de cana-de-açúcar em Quirinópolis (GO)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/25/operacao-resgata-13-
trabalhadores-rurais-submetidos-a-trabalho-analogo-a-escravidao-em-goias
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-25 19:45:01
Título: Pabllo Vittar levanta bandeira de Lula e grita \Fora, Bolsonaro\ em show
no Lollapalooza
Descrição: Ex-moradora de assentamento do MST em Uberlândia (MG), a cantora já 
declara voto ao petista desde 2021
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/25/pabllo-vittar-levanta-bandeira-
de-lula-e-grita-fora-bolsonaro-em-show-no-lollapalooza
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-25 17:55:58
Título: Defensoria do Rio pede ao STF extensão da medida que impede despejo e 
desocupação de moradias
Descrição: Liminar dada por conta da pandemia da covid-19, pelo ministro Luís 
Roberto Barroso, deixa de valer no dia 31
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/25/defensoria-do-rio-pede-ao-stf-
extensao-da-medida-que-impede-despejo-e-desocupacao-de-moradias

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-25 13:23:57
Título: BolsoCaro: Inflação alta de 10,79% em 12 meses, março bate recorde em 7 
anos
Descrição: O IPCA-15 acumula taxa de 10,79% em 12 meses, segundo dados 
divulgados nesta terça-feira (25/03) pelo Instituto  
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/bolsocaro-inflacao-alta-de-1079-em-12-
meses-marco-bate-recorde-em-7-anos/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-25 18:34:33
Título: Preço máximo da gasolina no Brasil encosta em R$ 9, diz ANP
Descrição: Maior valor foi encontrado na Bahia novamente. Gás de botijão aumenta
e valor bate recorde
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/preco-maximo-da-gasolina-no-
brasil-encosta-em-r-9-diz-anp/

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-03-25
Título: Bolsonaro vai ao STF para tirar Fernando de Noronha de Pernambuco
Descrição: Jair Bolsonaro (PL) se supera nas bizarrices. O governo federal, sem 
alarde, protocolou, nesta quinta (24), no Supremo Tribunal Federal (STF), um 
pedido de liminar em ação civil ordinária contra Pernambuco. O pedido de liminar
é para que seja declarado que o “domínio sobre o arquipélago de Fernando de 
Noronha é de titularidade integral da União, determinar, ao estado de 
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Pernambuco, o imediato cumprimento do inteiro teor do Contrato de Cessão de Uso 
em Condições Especiais da Ilha de Fernando de Noronha”.
Url : https://revistaforum.com.br/brasil/2022/3/25/bolsonaro-vai-ao-stf-para-
tirar-fernando-de-noronha-de-pernambuco-112091.html 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-25 16:44:56
Título: Artigo | Entre a cruz e a espada: quais as armas corretas para defender 
a Amazônia?
Descrição: O plano é construir a maior mina de ouro a céu aberto do mundo na 
Volta Grande do Xingu, a mais de 800 km de Belém (PA)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/25/artigo-entre-a-cruz-e-a-espada-
quais-as-armas-corretas-para-defender-a-amazonia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-25 10:43:47
Título: STF autoriza inquérito contra Ribeiro, Bolsonaro diz que “bota a cara no
fogo” por ministro 
Descrição: Cármen Lúcia autorizou a investigação no mesmo dia em que o 
presidente defendeu o ministro nas redes
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/25/stf-autoriza-inquerito-contra-
ribeiro-bolsonaro-diz-que-bota-a-cara-no-fogo-por-ministro

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-25 21:21:35
Título: Bolsonaro envia ao Congresso projeto de lei que amplia excludente de 
ilicitude
Descrição: O projeto de lei visa afrouxar a punição para agentes de segurança 
pública por mortes em operações
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-envia-ao-congresso-
projeto-de-lei-que-amplia-excludente-de-ilicitude/

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-03-25
Título: Polícia reprime manifestação de professores em Belo Horizonte com bombas e tiros
Descrição: Episódio aconteceu na manhã desta sexta, em frente à prefeitura, 
quando a categoria se manifestava pacificamente. Guarda Civil usou bombas, tiros
e cassetetes. Um dos professores sofreu traumatismo craniano
Url : https://www.cut.org.br/noticias/policia-reprime-manifestacao-de-
professores-em-belo-horizonte-com-bombas-e-tiros-1c39 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-25 19:13:34
Título: Bolsonaro volta a dizer que acesso a armas ‘salva vidas’, especialistas 
refutam alegações
Descrição: Durante cerimônia em Brasília, o ex-capitão voltou a defender o 
excludente de ilicitude para policiais
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-volta-a-dizer-que-
acesso-a-armas-salva-vidas-especialistas-refutam-alegacoes/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-25 10:19:39
Título: Violência contra a mulher: 95% das mulheres temem ser vítimas de estupro
no Brasil, diz estudo
Descrição: Temor de sofrer um estupro é ainda maior entre mulheres pretas, 
segundo Institutos Patrícia Galvão e Locomotiva
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/25/violencia-contra-a-mulher-95-
das-mulheres-temem-ser-vitimas-de-estupro-no-brasil-diz-estudo
 
Fonte: Congresso em Foco
Título: Por uma política propriamente feminina
Descrição: Desde 1933, a mulher tem direito ao voto e o direito de ser votada. 
Mas, infelizmente, o ambiente político ainda é eminentemente masculino no 
Brasil. As mulheres representam apenas 15% das cadeiras na Câmara dos Deputados,
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12% do Senado e, nas últimas eleições municipais para vereadores, 900 municípios
não tiveram nenhuma mulher eleita, de acordo [ ]The post Por uma política 
propriamente feminina appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/por-uma-politica-propriamente-
feminina/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-25 08:04:33
Título: Fundo controlado por príncipe \amigo\ de Bolsonaro cresce com crise no 
Brasil
Descrição: Propriedade do sheik Zayed, o Mubadala adquiriu refinaria, metrô e 
rodovia de empresas brasileiras em crise financeira
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/25/fundo-controlado-por-principe-
amigo-de-bolsonaro-cresce-com-crise-no-brasil
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-25 22:28:56
Título: Escritor Jeferson Tenório recebe ameaças por palestra na Bahia: ‘Teria 
meu CPF cancelado’
Descrição: Com o cenário de insegurança, colégio de Salvador transformou a 
palestra presencial em evento virtual
Url :https://www.cartacapital.com.br/cultura/escritor-jeferson-tenorio-recebe-
ameacas-por-palestra-na-bahia-teria-meu-cpf-cancelado/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-25 21:55:32
Título: Rússia diz que objetivos da 1ª fase da guerra foram alcançados e focará 
na ‘libertação’ do Donbass
Descrição: Nessa região estão os territórios separatistas de Lugansk e Donetsk, 
reconhecidos como independentes por Moscou
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/russia-diz-que-objetivos-da-1a-fase-
da-guerra-foram-alcancados-e-focara-na-libertacao-do-donbass/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-25 17:05:30
Título: Governo Zelensky se diz ‘decepcionado’ com cúpula da Otan: ‘Esperávamos 
mais coragem’
Descrição: Entre as medidas esperadas por Kiev, diz jornal americano, estavam o 
envio de caças soviéticos armazenados em arsenais da aliança
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/governo-zelensky-se-diz-decepcionado-
com-cupula-da-otan-esperavamos-mais-coragem/

Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-03-25 03:00:00
Título: Estados Unidos, o único vencedor da guerra? Uma leitura geopolítica. 
Artigo de Ricardo Petrella
Descrição:  
Não é principalmente uma guerra entre russos e ucranianos. Dois fatores de 
competição e conflito entre as grande [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/617201-estados-unidos-o-unico-vencedor-da-
guerra-uma-leitura-geopolitica-artigo-de-ricardo-petrella

Fonte: DefesaNet RSS
Título: Marcos Degaut é indicado para a Embaixada don Emirados Árabes 
Descrição: Bolsonaro indica o Secretário de produtos de Defesa (SEPROD) do 
Ministério da Defesa para embaixada dos Emirados Árabes Marcos Degaut se junta à
lista de indicados por Bolsonaro fora da carreira diplomática
Url :https://www.defesanet.com.br/br_arabia/noticia/44062/Marcos-Degaut-e-
indicado-para-a-Embaixada-don-Emirados-Arabes-/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-25 17:01:41
Título: Campanha de Bolsonaro e evangélicos pressionam por saída de ministro da 
Educação
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Descrição: O nome mais cotado para assumir o ministério é o do atual presidente 
do FNDE, Marcelo Lopes, uma indicação pessoal do ministro da Casa Civil, Ciro 
Nogueira
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/campanha-de-bolsonaro-e-
evangelicos-pressionam-por-saida-de-ministro-da-educacao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-25 16:51:48
Título: Polícia Militar de SP apreende quase R$ 500 mil de irmão de Davi 
Alcolumbre
Descrição: Dinheiro foi encontrado no interior de um carro conduzido por um 
homem que se identificou como motorista de aplicativo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/policia-militar-de-sp-apreende-
quase-r-500-mil-de-irmao-de-davi-alcolumbre/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-25 16:07:23
Título: Pela 1ª vez desde 2020, leitos de UTI para Covid estão fora da zona de 
alerta em todos os estados
Descrição: Pesquisadores alertam, porém, que a desobrigação do uso de máscaras 
pode favorecer a circulação do vírus
Url :https://www.cartacapital.com.br/saude/pela-1a-vez-desde-2020-leitos-de-uti-
para-covid-estao-fora-da-zona-de-alerta-em-todos-os-estados/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-25 15:48:28
Título: Após violações, PGR defende que STF tome novas medidas contra Daniel 
Silveira
Descrição: Segundo o órgão, o bolsonarista aproveita eventos públicos para 
'ofender a honra e ameaçar gravemente' o ministro Alexandre de Moraes
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/apos-violacoes-pgr-defende-que-
stf-tome-novas-medidas-contra-daniel-silveira/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-25 15:48:15
Título: Jovem é baleado após marcha estudantil no Chile
Descrição: Os estudantes pediam um aumento do valor de um cartão de alimentação 
entregue pelo Estado, equivalente a cerca de dois dólares por dia
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/jovem-e-baleado-apos-marcha-
estudantil-no-chile/

Fonte: El Desconcierto - Chile
Data: 2022-03-25
Título: Ministro Vallejo anuncia investigações sobre estudantes feridos por 
policial 
Descrição: Nesta sexta-feira, a porta-voz do governo Camila Vallejo confirmou o 
lançamento de duas investigações para esclarecer o que aconteceu em um incidente
que deixou um estudante ferido por um tiro de Carabineros. O incidente ocorreu 
na Alameda em Santiago durante uma marcha organizada pela Confederação de 
Estudantes do Chile (Confech) por volta do meio-dia, quando um policial 
uniformizado usou sua arma contra o estudante universitário de 19 anos. "É muito
importante que o trabalho de salvaguarda da ordem pública seja sempre 
acompanhado pela proteção dos direitos humanos das pessoas. E isto implica tanto
o respeito aos protocolos, quanto o grande desafio que temos pela frente como 
governo e com o qual nos comprometemos: a reforma dos Carabineros", declarou 
Vallejo a partir de uma reunião entre o Presidente Gabriel Boric e seus 
ministros em Cerro Castillo.
Url : https://www.eldesconcierto.cl/nacional/2022/03/25/ministra-vallejo-
anuncia-investigaciones-por-estudiante-herido-por-carabinero-en-marcha.html 

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-25 16:44:06
Título: Astrojildo Pereira e o centenário de fundação do Partido Comunista
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Descrição: Por Milton Alves* Nesta data em que se comemora o centenário de 
fundação do Partido Comunista é  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/astrojildo-pereira-e-o-centenario-de-
fundacao-do-partido-comunista/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-25 14:15:46
Título: Lula sinaliza em evento com Boulos retomada do programa Minha Casa Minha
Vida [ao vivo]
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em evento em Santo 
André (SP), sinalizou com a  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-sinaliza-em-evento-com-boulos-com-
retomada-do-programa-minha-casa-minha-vida-ao-vivo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-25 13:49:43
Título: Lula cresce enquanto Bolsonaro estagna na pesquisa do Ipespe
Descrição: ► Para 70%, Bolsonaro é culpado pelo preço abusivo dos combustíveis ►
Pesquisa Ipespe/XP mostra Lula com  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% 
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-cresce-enquanto-bolsonaro-estagna-na-
pesquisa-do-ipespe/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-03-25 13:00:14
Título: Lula bate o martelo e define núcleo duro da campanha
Descrição: Estão definidos os coordenadores de comunicação, programa de governo 
e agenda e o tesoureiro para 2022. The post Lula bate o martelo e define núcleo 
duro da campanha appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/03/25/lula-nucleo-duro-campanha-2022/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-03-25 03:00:00
Título: No mundo real, do qual a política se divorciou, as populações vivem, 
sofrem, são destruídas e massacradas. Entrevista especial com José Cláudio Alves
Descrição:  
\No universo de pós-verdade, onde a farsa, a mentira, o engodo e o embuste foram
transformados em verdade a partir de http://www.ihu.unisinos.br/617213-no-mundo-
real-do-qual-a-politica-se-divorciou-as-populacoes-vivem-sofrem-sao-destruidas-
e-massacradas-entrevista-especial-com-jose-claudio-alves
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-26 04:30:52
Título: Milton Ribeiro busca apoio nos três Poderes para tentar se manter no MEC
Descrição: BRASÍLIA — No centro de denúncias de ilegalidades que atingem o 
governo e pressionado para deixar o cargo, o ministro da Educação, Milton 
Ribeiro, buscou apoio nos três Poderes da República ao longo da última semana, 
sem sucesso. Ele ainda não conseguiu angariar uma tropa de choque capaz de 
defendê-lo publicamente. Ele classificou as acusações de “falácias”.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/milton-ribeiro-busca-apoio-nos-tres-
poderes-para-tentar-se-manter-no-mec-25449606
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-26 00:00:00
Título: Datafolha: 51% são a favor e 43% contra suspender app que desobedece 
Justiça
Descrição: Metade (51%) das pessoas no Brasil é favorável à suspensão do 
funcionamento de aplicativos de mensagens, como? WhatsApp e Telegram, caso eles 
não obedeçam a ordens da Justiça brasileira para evitar a divulgação de notícias
falsas, segundo pesquisa Datafolha.Leia mais (03/26/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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m.br/poder/2022/03/datafolha-51-sao-a-favor-e-43-contra-suspender-app-que-
desobedece-justica.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-25 00:00:00
Título: Bolsonaro resiste a demitir Milton Ribeiro, e aliados temem efeitos na 
eleição
Descrição: Enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) diz que colocaria a cara no
fogo pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, aliados admitem, reservadamente,
que o caso é ruim para a imagem do mandatário e temem que possa afetar a 
campanha eleitoral.Leia mais (03/25/2022 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/bolsonaro-resiste-a-demitir-milton-ribeiro-e-aliados-temem-
efeitos-na-eleicao.shtml

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-25 00:00:00
Título: Movimento para incentivar jovens a tirar título de eleitor cresce nas 
redes
Descrição: Desde o início de 2022 postagens nas redes sociais vêm incentivando 
pessoas aptas a votar a regularizar a situação eleitoral ?a data limite é 4 de 
maio. Após o Tribunal Superior Eleitoral divulgar o menor número de adolescentes
de 16 e 17 anos com título de eleitor da história, outro movimento começou.Leia 
mais (03/25/2022 - 17h55)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/blogs/hashtag/2022/03/movimento-para-incentivar-jovens-a-tirar-titulo-de-
eleitor-cresce-nas-redes.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-25 00:00:00
Título: Datafolha: Confiança nas urnas eletrônicas cresce e atinge 82% dos 
brasileiros
Descrição: Subiu a confiança da população nas urnas eletrônicas usadas nas 
eleições no país, segundo o Datafolha.Leia mais (03/25/2022 - 16h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/datafolha-confianca-nas-urnas-eletronicas-cresce-e-atinge-82-
dos-brasileiros.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-25 00:00:00
Título: Kalil renuncia à Prefeitura de BH para disputar Governo de Minas Gerais
Descrição: O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), anunciou nesta 
sexta-feira (25), data em que completa 63 anos, sua renúncia à prefeitura da 
capital para disputar o Governo de Minas Gerais nas eleições deste ano.Leia mais
(03/25/2022 - 10h27)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/kalil-renuncia-a-prefeitura-de-bh-para-disputar-governo-de-
minas-gerais.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-03-25 19:33:00
Título: Encontro vai discutir inclusão de mulheres soropositivas
Descrição: Evento faz parte da programação do Março Mulher
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/861312-encontro-vai-discutir-inclusao-
de-mulheres-soropositivas/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-03-25 18:21:00
Título: Movimentos pelos direitos das pessoas com Síndrome de Down pedem mais 
inclusão
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Descrição: Durante sessão solene, deputada pediu aprovação de projeto que cria 
linguagem simples no serviço público, adequada às pessoas com deficiência
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/861364-movimentos-pelos-direitos-das-
pessoas-com-sindrome-de-down-pedem-mais-inclusao/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-03-25 18:02:00
Título: Plenário pode votar proposta que garante financiamento para candidaturas
de mulheres
Descrição: Texto incorpora à Constituição regras que hoje estão previstas em 
leis
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/861380-plenario-pode-votar-proposta-que-
garante-financiamento-para-candidaturas-de-mulheres/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-25 23:53:58
Título: Operação secreta com patógenos: como laboratórios biológicos militares 
dos EUA chegaram à Ucrânia
Descrição: O Ministério da Defesa da Rússia revelou novas informações sobre os 
laboratórios biológicos financiados pelos Estados Unidos no leste da Ucrânia. A 
revelação tem ainda mais peso diante do fato de que uma companhia ligada ao 
centro de pesquisa de alto risco foi fundada por Hunter Biden, filho do 
presidente norte-americano, Joe Biden.
Url :https://br.sputniknews.com/20220325/operacao-secreta-com-patogenos-como-
laboratorios-biologicos-militares-dos-eua-chegaram-a-ucrania-21982533.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-25 18:51:39
Título: Ciro Gomes afirma que Sergio Moro é 'um agente da CIA no Brasil'
Descrição: Ex-governador diz que Moro é \contra a democracia\ e informa que fará
uma grande rebelião para mudar o quadro das pesquisas de intenções de voto no 
Brasil para ultrapassar Lula.
Url :https://br.sputniknews.com/20220325/ciro-gomes-afirma-que-sergio-moro-e-um-
agente-da-cia-no-brasil-21981243.html

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-25 15:48:01
Título: Bolsonaro indica secretário da Defesa para embaixada dos Emirados Árabes
Unidos, diz mídia
Descrição: Relação de Bolsonaro com país do Oriente Médio é antiga e ficou ainda
mais forte após sua viagem a Abu Dhabi no ano passado. Essa é a terceira vez que
o mandatário indica para cargo de embaixador pessoas que não têm formação em 
chancelaria.
Url :https://br.sputniknews.com/20220325/bolsonaro-indica-secretario-da-defesa-
para-embaixada-dos-emirados-arabes-unidos-diz-midia-21978340.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-25 12:30:07
Título: PT divulga texto criando ambiente para possibilitar alianças de Lula com
partidos do centro
Descrição: Com a premissa de \enfrentar o bolsonarismo\, legenda aprova 
documento que concede aval para alianças \com todos e todas\, afirmando que 
antigos rivais são bem-vindos para derrotar Bolsonaro.
Url :https://br.sputniknews.com/20220325/pt-divulga-texto-criando-ambiente-para-
possibilitar-aliancas-de-lula-com-partidos-do-centro-21975154.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-25 12:19:59
Título: Persuadir a OTAN a implantar tropas na Ucrânia é insanidade, diz 
especialista militar dos EUA
Descrição: Após as alegações da imprensa ocidental de que a operação especial da
Rússia na Ucrânia \paralisou\ e que Moscou pode usar \armas químicas ou 
biológicas\ por desespero, fontes do Departamento de Defesa dos EUA disseram à 
Newsweek e à Reuters que nenhuma dessas suposições está correta.
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