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Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-20 13:09:54
Título: Número de mortos em Petrópolis passa de 150
Descrição: Temporal atingiu a cidade da Região Serrana na terça-feira 15
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/numero-de-mortos-em-petropolis-
passa-de-150/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-20 12:35:50
Título: Política de urbanização agravou tragédia em Petrópolis, diz jornal Le 
Monde
Descrição: É a pior catástrofe da qual a cidade já foi palco, afirma 
especialista
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/politica-de-urbanizacao-agravou-
tragedia-em-petropolis-diz-jornal-le-monde/

Fonte: O Globo
Data: 2022-02-20
Título: Armados pelo governo Bolsonaro, CACs usam acesso a material bélico para 
fortalecer milícia e tráfico
Descrição: Um levantamento feito pelo GLOBO em Tribunais de Justiça de todo o 
país identificou CACs que integram milícias e grupos de extermínio, são armeiros
de facções do tráfico e atuam como fornecedores de armas e munição para assaltos
a bancos e sequestros. Há processos em que 25 CACs (Caçadores, Atiradores e 
Colecionadores) foram acusados ou condenados por fazerem parte de organizações 
criminosas que agem em nove estados — 60% deles foram presos ou denunciados à 
Justiça depois do início do governo Bolsonaro, que facilitou a obtenção de 
registros e possibilitou o acesso a maiores quantidades de armas e munição pela 
categoria.
Url : https://outline.com/LtcLEy 
 
Fonte: Extra 
Data: 01/08/2021
Título: Decreto de Bolsonaro pode beneficiar Ronnie Lessa em processo por 
tráfico internacional de armas
Descrição: Um decreto assinado em fevereiro passado pelo presidente Jair 
Bolsonaro pode beneficiar o PM reformado Ronnie Lessa, acusado de ser o 
assassino da vereadora Marielle Franco. A defesa de Lessa se baseia numa nova 
regra publicada pelo presidente que flexibiliza o uso e a compra de armas de 
fogo e acessórios no país para pedir o arquivamento da processo a que o sargento
aposentado responde na Justiça Federal por tráfico internacional de armas. Os 
advogados de Lessa argumentam que, como o decreto de Bolsonaro tirou da lista de
Produtos Controlados pelo Exército (PCE) o acessório quebra-chamas — cuja compra
e remessa para o Brasil são objeto da denúncia do Ministério Público Federal 
(MPF) contra o PM —, a importação desses itens não é ilegal.
Url : https://extra.globo.com/casos-de-policia/decreto-de-bolsonaro-pode-
beneficiar-ronnie-lessa-em-processo-por-trafico-internacional-de-armas-
25135899.html 

Fonte: Metrópoles 
Data: 08-12-2020
Título: Milicianos do Escritório do Crime se filiaram ao PSol em 2016, diz 
revista
Descrição: Para os investigadores, a filiação ocorreu com finalidade de 
infiltração para avaliar a dinâmica da sigla e monitorar agendas de Marielle. A 
Polícia Civil descobriu que os dois membros da milícia Rio das Pedras se 
filiaram à legenda logo após as eleições municipais de 2016, ano em que a 
vereadora do PSol foi eleita com mais de 46 mil votos.

http://www.labdadosbrasil.com/
https://extra.globo.com/casos-de-policia/decreto-de-bolsonaro-pode-beneficiar-ronnie-lessa-em-processo-por-trafico-internacional-de-armas-25135899.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/decreto-de-bolsonaro-pode-beneficiar-ronnie-lessa-em-processo-por-trafico-internacional-de-armas-25135899.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/decreto-de-bolsonaro-pode-beneficiar-ronnie-lessa-em-processo-por-trafico-internacional-de-armas-25135899.html
https://outline.com/LtcLEy
https://www.cartacapital.com.br/politica/politica-de-urbanizacao-agravou-tragedia-em-petropolis-diz-jornal-le-monde/
https://www.cartacapital.com.br/politica/politica-de-urbanizacao-agravou-tragedia-em-petropolis-diz-jornal-le-monde/
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/numero-de-mortos-em-petropolis-passa-de-150/
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/numero-de-mortos-em-petropolis-passa-de-150/


Url :  https://www.metropoles.com/brasil/politica-brasil/milicianos-do-
escritorio-do-crime-se-filiaram-ao-psol-em-2016-diz-revista 

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-20 10:26:17
Título: A memória de Nina Simone está sendo lembrada para o Mês da História 
Negra   
Descrição: A casa de infância de Nina Simone (1933-2003) passou por um processo 
de resgate após ter sido declarada um tesouro nacional dos EUA em 2018. "Quando 
o lugar desaparece, com tanta freqüência a história", disseram os 
preservacionistas do local na Carolina do Norte.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/20/cultura/a03n1cul?partner=rss

Fonte: Semanario Voz - Colombia
Data: 2022-02-20
Título: As mulheres no trabalho de Goya
Descrição: Através de sua pintura, Goya atribuiu um papel fundamental para as 
mulheres de seu tempo. Em cada quadro, é claro o que ele queria refletir neles, 
o que ele procurava enfatizar ou o que a mulher retratada queria dizer: 
despedaçada, mas altiva, nunca derrotada.
Url : https://semanariovoz.com/la-mujer-en-la-obra-de-goya/ 

Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Malcolm X: 57 anos depois de um crime nos EUA
Descrição: 21 de febrero de 2022,   2:56 Por Deisy Francis MexidorHavana, 21 de 
fevereiro (Prensa Latina) Malcolm X foi um dos líderes mais prolíficos dos 
movimentos afro-americanos pela liberdade e direitos humanos, disse a advogada 
Rosemari Mealy, lembrando hoje o 57º aniversário de seu assassinato em Nova 
York.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=509495&SEO=malcolm-x-a-57-
anos-de-un-crimen-en-eeuu

Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-21 05:00:08
Título: Denúncias de casos de racismo em Niterói têm subnotificação
Descrição: NITERÓI—Na semana passada, a denúncia de um caso de agressões físicas
e ofensas racistas, ocorrido num restaurante em São Francisco, ganhou as redes 
sociais. O episódio não foi isolado. Entre as 5.823 denúncias recebidas pela 
Secretaria municipal de Direitos Humanos de fevereiro de 2021 até o último dia 
15, foram registrados 873 casos de racismo na cidade. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/bairros/denuncias-de-casos-de-racismo-em-
niteroi-tem-subnotificacao-1-25401338

Fonte: MST
Data: 2022-02-20
Título: “É a gente cuidando da gente”
Descrição: Tamildes de Souza, mulher negra, de 26 anos, estudante de 
Fisioterapia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), é acampada no 
acampamento Agroecológico Estrada da Liberdade em Campo Formoso, no Norte da 
Bahia. Iniciou sua caminhada com o Movimento e inserção no Setor de Saúde ainda 
na adolescência inspirada por suas tias que sempre contribuíram no setor.
Aos 18 anos se torna acampada, em 2020 assume o Setor de Saúde da região. 
Todavia, ela fala sobre os desafios de estar no Coletivo de Saúde como uma 
jovem, um espaço que geralmente é constituído de pessoas de mais idade.
“Saúde é a capacidade de lutar contra tudo que nos oprime. E a proposta de saúde
popular que o Movimento defende é extremamente importante para nossa população, 
porque é a gente cuidando da gente. Além do resgate do uso tradicional das 
plantas medicinais”, afirma Souza.O MST compreende que não é qualquer tipo de 
saúde que serve para o povo, por isso segue em luta por políticas públicas de 
saúde que contemple as especificidades das companheiras e companheiros da classe
trabalhadora.
Url : https://mst.org.br/2022/02/20/e-a-gente-cuidando-da-gente/ 
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-21 00:00:00
Título: Como Bolsonaro tenta usar militares em novo ataque às urnas, ouça 
podcast
Descrição: Depois de ensaiar um recuo nos ataques ao sistema de votação 
brasileiro e ao Judiciário, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a fazer 
declarações atacando o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e a sugerir, sem 
provas, que as eleições de 2022 serão fraudadas.Leia mais (02/21/2022 - 05h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/podcasts/2022/02/como-bolsonaro-tenta-usar-militares-em-novo-ataque-as-
urnas-ouca-podcast.shtml

Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-21 04:52:34
Título: Do desmatamento ilegal ao tráfico, o mapa dos crimes na Amazônia
Descrição: Basta a análise de uma das práticas ilícitas mais corriqueiras na 
Amazônia para a compreensão da teia de ilegalidades associadas aos crimes 
ambientais. A grilagem, que na região se caracteriza pela tomada de terras 
públicas, dá margem ao desmatamento ilegal e estimula a violência agrária, com 
ameaças e homicídios. A mesma prática está associada a crimes administrativos, 
como fraudes e corrupção. Mas a conexão dos crimes ambientais com outros, 
violentos ou não, também se estende ao garimpo e à extração ilegal de madeira. A
associação entre as práticas que agridem a floresta e crimes como tráfico de 
drogas, corrupção e lavagem de dinheiro forma o \ecossistema\ dos crimes 
ambientais, que foi mapeado em um estudo inédito, divulgado nesta-segunda-feira,
pelo Instituto Igarapé.
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/do-desmatamento-ilegal-ao-trafico-mapa-
dos-crimes-na-amazonia-25402990

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-02-21 07:00:00
Título: Como o lobby de um militar da reserva favoreceu mineradoras canadenses 
na Amazônia
Descrição: Nos bastidores, velho conhecido de Mourão no Exército faz a ponte 
entre governo e Forbes & Manhattan, banco responsável por Belo Sun e Potássio do
Brasil no exterior
Url :https://apublica.org/2022/02/como-o-lobby-de-um-militar-da-reserva-
favoreceu-mineradoras-canadenses-na-amazonia/

Fonte: Montedo
Data: 2022-02-20
Título: Comandante da Marinha se recusa a informar quem levou em avião da FAB em
viagem ao Rio na véspera de Natal
Descrição: O comandante da Marinha, Almir Garnier, negou informar a comitiva que
o acompanhou num avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para passar o Natal no 
Rio de Janeiro, cidade onde nasceu. Contrariando as regras para voos da FAB, 
Garnier não registrou compromisso oficial algum no período do feriado. A recusa 
de Garnier foi enviada em resposta a um pedido da coluna por meio da Lei de 
Acesso à Informação. A Marinha já havia rejeitado fornecer as informações 
públicas por duas vezes. Na terceira, como de praxe, a decisão é assinada pelo 
chefe do órgão. O comandante afirmou que o sigilo ao nome dos passageiros do voo
bancado com dinheiro público visa a “preservar a imagem e a honra dos 
tripulantes”. Como mostrou a coluna em dezembro, Garnier e mais cinco pessoas 
saíram de Brasília às 13h10 do dia 24 de dezembro, uma sexta-feira, véspera de 
Natal. A comitiva voltou do Rio de Janeiro às 16h10 do dia 28 de dezembro, uma 
terça-feira. O comandante recebeu R$ 610 em diárias para o périplo. A agenda 
pública do comandante só continha compromissos públicos na manhã do dia 28, 
terça-feira, no Rio de Janeiro. Ou seja: o militar poderia ter voado de FAB 
apenas no dia 28, e não quatro dias antes, na véspera de Natal. Procurada, a 
Marinha não respondeu.
Url : https://www.montedo.com.br/2022/02/20/comandante-da-marinha-se-recusa-a-
informar-quem-levou-em-aviao-da-fab-em-viagem-ao-rio-na-vespera-de-natal/ 
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Fonte: Revista Forum
Data: 2022-02-20
Título: Depois de NY, equipe de Mario Frias aproveita mamata em Los Angeles
Descrição: Infecção por Covid impediu que Frias embarcasse aos EUA, mas três de 
seus ajudantes partiram para o périplo em solo norte-americano
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/2/20/depois-de-ny-equipe-de-
mario-frias-aproveita-mamata-em-los-angeles-110426.html 

Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-21 05:30:59
Título: Enquanto combustível sobe no posto, governo e Petrobras ganham com alta 
do petróleo
Descrição: RIO - Enquanto motoristas e caminhoneiros gastam cada vez mais nos 
postos de combustíveis com a disparada do preço da gasolina e do diesel, o 
governo federal amplia sua arrecadação com a alta da cotação internacional do 
petróleo, potencializada pelo desvalorização do real frente ao dólar. Nos 
últimos três anos, a União acumulou ao menos R$ 123 bilhões com royalties e 
participações especiais da produção de petróleo no país, bônus de assinatura 
pelo direito de exploração de áreas do pré-sal e a distribuição dos lucros 
crescentes da Petrobras, da qual é a sua maior acionista.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/enquanto-combustivel-sobe-
no-posto-governo-petrobras-ganham-com-alta-do-petroleo-25403230
 
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-02-21 07:00:00
Título: Petrobras ignora suspeitas e vende refinaria a grupo por trás de Belo 
Sun
Descrição: Após comissão interna classificar como “desaconselháveis futuros 
contratos” com Forbes & Manhattan, Petrobras lhe vende refinaria SIX, no Paraná,
por US$ 33 milhões
Url :https://apublica.org/2022/02/petrobras-ignora-suspeitas-e-vende-refinaria-
a-banco-canadense-que-opera-a-mineradora-belo-sun/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-20
Título:Paulo Pimenta pede ao TSE que investigue pré-campanha de Moro por caixa 2
Descrição: Deputado afirma que revelações do “The Intercept Brasil” podem 
apontar para caixa 2 em recebimento de R$ 110 mil de fonte ilegal
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/02/caixa-2-moro-paulo-
pimenta-pede-ao-tse-que-investigue/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-20 11:16:45
Título: Pioneiro na atuação com indígenas isolados lamenta falta de 
sensibilidade com povos originários
Descrição: Décadas de experiência com grupos isolados ensinaram \outra forma de 
ver o mundo\ ao indigenista Wellington Figueiredo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/20/pioneiro-na-atuacao-com-
indigenas-isolados-lamenta-falta-de-sensibilidade-com-povos-originarios
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-20 11:07:23
Título: Morte de anciãos por covid-19 ameaça patrimônio cultural de indígenas na
Amazônia
Descrição: Com povos isolados, o Vale do Javari é uma das terras mais 
vulneráveis à pandemia e sofre com atraso na vacinação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/20/morte-de-anciaos-por-covid-19-
ameaca-patrimonio-cultural-de-indigenas-na-amazonia

Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-21 04:54:52
Título: Vestígios de agrotóxicos são encontrados em sucos, salgadinhos, pães e 
biscoitos. Entenda o risco para a saúde
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Descrição: RIO - Pesquisadores do Grupo de Trabalho Agrotóxicos e Saúde, da 
Fiocruz, divulgaram um novo alerta sobre o impacto a ser causado na saúde dos 
brasileiros se o projeto de lei 6.299/2002, que tramita no Senado e flexibiliza 
as normas de adoção de pesticidas no país, for aprovado.O chamado “Pacote do 
Veneno” permitirá o registro de novos defensivos agrícolas e concentrará no 
Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento (Mapa) a decisão sobre esses 
produtos, que hoje são avaliados também pela pasta do Meio Ambiente e pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Url :https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/vestigios-de-
agrotoxicos-sao-encontrados-em-sucos-salgadinhos-paes-biscoitos-entenda-risco-
para-saude-25402056

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-20 22:03:10
Título: Biden e Putin concordaram em criar cúpula em Paris para discutir 
situação na Ucrânia, diz Macron
Descrição: Os presidentes dos EUA, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, 
concordaram com a realização de uma cúpula proposta pelo presidente francês 
Emmanuel Macron para expor questões relacionadas a estabilidade e segurança 
estratégicas na Europa, segundo um comunicado do Palácio do Eliseu, neste 
domingo (20).
Url :https://br.sputniknews.com/20220220/biden-e-putin-concordam-em-criar-
cupula-em-paris-para-discutir-situacao-na-ucrania-diz-midia-21496076.html

Fonte: Vatican News - Português
Título: No Angelus Papa renova sua proximidade a Petrópolis
Descrição: Proximidade com a população de Petrópolis e o Dia dos Profissionais 
da Saúde, foram as saudações do Papa neste domingo (20) depois da oração do 
Angelus na Praça São Pedro                    Leia tudo                     
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-02/papa-francisco-depois-do-
angelus-saudaoes.html
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-20 15:19:24
Título: PT decide lançar Contarato a governo do Espírito Santo e aumenta impasse
com PSB
Descrição: Senador ganhou projeção durante a CPI da Covid, instalada no ano 
passado
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pt-decide-lancar-contarato-a-
governo-do-espirito-santo-e-aumenta-impasse-com-psb/

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-02-20
Título: Reginaldo Lopes, líder do PT na Câmara, lidera pesquisas para o Senado 
em Minas
Descrição: Quando seu nome é associado ao do ex-presidente Lula, Reginaldo Lopes
chega a 27% das intenções de voto
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/2/20/reginaldo-lopes-lider-do-
pt-na-cmara-lidera-pesquisas-para-senado-em-minas-110431.html 
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-20 12:11:11
Título: Relator fala em aterrissagem suave dos PLs de combustíveis na Câmara
Descrição: Segundo o senador Jean Paul Prates (PT-RN), Arthur Lira 'se animou' 
ao receber as propostas
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/relator-fala-em-aterrissagem-
suave-dos-pls-de-combustiveis-na-camara/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-20 11:33:47
Título: Não cabe a outro país dizer se o presidente do Brasil vai ou não à 
Rússia, diz ex-chanceler de Lula
Descrição: Decisão de Bolsonaro sobre manter visita a Vladimir Putin é correta, 
avalia Celso Amorim
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Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/nao-cabe-a-outro-pais-dizer-se-o-
presidente-do-brasil-vai-ou-nao-a-russia-diz-ex-chanceler-de-lula/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-20 09:20:34
Título: Kassab diz que Eduardo Leite é uma ‘extraordinária alternativa’ a 
Pacheco
Descrição: Presidente do PSD afirmou que o governador gaúcho é uma pessoa 'muito
respeitada' e um gestor 'qualificadíssimo'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/kassab-diz-que-eduardo-leite-e-
uma-extraordinaria-alternativa-a-pacheco/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-20 05:00:38
Título: Sérgio Pererê canta repertório de Milton Nascimento em um sensível show
Descrição: Canto Negro para o cantor mineiro tem apresentações tocantes e 
músicos empenhados no bom projeto
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/sergio-perere-canta-
repertorio-de-milton-nascimento-em-um-sensivel-show/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-21 00:13:47
Título: Federação partidária de esquerda – PT, PSB, PCdoB e PV – volta à mesa de
negociações esta semana
Descrição: Na próxima quinta-feira, dia 24 de fevereiro, as direções nacionais 
do PT, PSB, PCdoB e PV voltam à mesa de negociações para a criação da federação 
partidária de esquerda. Por mais que os jornalões tentem semear a discórdia 
entre os quatro partidos, a reunião desta semana tende ser mais uma  Bem-vindo à
verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/federacao-partidaria-de-esquerda-pt-psb-
pcdob-e-pv-volta-a-mesa-de-negociacoes-esta-semana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-20 12:34:35
Título: Nova pesquisa para presidente está no forno
Descrição: Após divulgar uma rodada sobre as disputas pelo governo do estado e a
presidente, em São Paulo, o IPESP já registrou nova pesquisa de intenções de 
voto em todo o País. A soldo da XP Investimentos, por R$ 42 mil, o instituto 
promete nova pesquisa  que já está no  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %
% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/nova-pesquisa-para-presidente-esta-no-
forno/

Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-21 04:36:31
Título: Alta do petróleo turbina arrecadação dos governos e lucros da Petrobras 
enquanto combustíveis sobem no posto
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/macroeconomia/alta-do-petroleo-turbina-
arrecadacao-dos-governos-lucros-da-petrobras-enquanto-combustiveis-sobem-no-
posto-25403097

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-20 00:00:00
Título: Plataformas não querem comprometer lucro para combater fake news, diz 
pesquisador
Descrição: A oito meses da eleição presidencial, as plataformas digitais 
disseram pouco sobre como vão enfrentar os desafios da desinformação durante o 
período eleitoral. Nos acordos firmados com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) 
nesta semana, muitas das medidas apresentadas não são específicas para o pleito 
brasileiro e ficam aquém das políticas adotadas nos EUA.Leia mais (02/20/2022 - 
23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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m.br/blogs/hashtag/2022/02/plataformas-nao-querem-comprometer-lucro-para-
combater-fake-news-diz-pesquisador.shtml
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-02-20 21:49:31
Título: Nise Yamagushi, investigada na CPI da covid-19, entra para o PTB
Descrição: Alvo de investigações da extinta CPI da covid-19, a médica 
bolsonarista Nise Yamagushi filiou-se ao PTB, onde planeja se candidatar ao 
cargo de senadora pelo estado de São Paulo. Yamagushi é suspeita de compor o 
gabinete paralelo da gestão da pandemia, bem como de ter sido uma das 
responsáveis por orientar o presidente Jair Bolsonaro [ ]The post Nise 
Yamagushi, investigada na CPI da covid-19, entra para o PTB appeared first on 
Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/nise-yamagushi-investigada-na-
cpi-da-covid-19-entra-para-o-ptb/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-20 10:33:10
Título: Em conversa telefônica com Macron, Zelensky diz que quer recomeçar 
processo de paz
Descrição: O presidente da Ucrânia realizou uma conversa telefônica com seu 
homólogo da França com os dois acordando retomar o processo de paz, introduzir 
um regime de cessar-fogo e convocar o grupo de contato.
Url :https://br.sputniknews.com/20220220/conversa-macron-zelensky-paz-ucrania-
21492744.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-20 01:34:58
Título: Reservas de gás na Europa estão se esgotando, diz Gazprom
Descrição: A empresa estatal russa Gazprom afirma que a União Europeia (UE) 
consumiu mais de 95% do gás que armazenou no verão passado.
Url :https://br.sputniknews.com/20220220/europa-esta-para-ficar-sem-gas-diz-
gazprom-21488380.html
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