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Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-02-24
Título: Putin lança operação militar no Donbass e pede aos ucranianos que
deponham armas
Descrição: O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou na madrugada de hoje o
lançamento de uma operação militar especial para proteger Donbass no sudeste da
Ucrânia. Em seu discurso, Putin disse que a Rússia não planeja ocupar o
território ucraniano e, em caso de interferência externa na situação na Ucrânia,
responderemos imediatamente, ressaltando que os movimentos russos estão ligados
não a invadir os interesses da Ucrânia, mas sim para se proteger daqueles que o
mantinham como refém, pedindo aos soldados ucranianos que deponham suas armas
imediatamente e voltem para casa.
Url : https://www.almanar.com.lb/9294254
Fonte: Al Manar - Líbano
Data: 2022-02-24
Título: Ataques russos atingem infraestrutura militar e sede de comando e
controle na Ucrânia
Descrição: O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que armas de alta precisão
estão interrompendo a infraestrutura militar, instalações de defesa aérea,
aeródromos militares e aviação do exército ucraniano. O Ministério da Defesa da
Rússia confirmou que as forças armadas russas não realizam ataques com mísseis,
aéreos ou de artilharia nas cidades da Ucrânia e que “a infraestrutura militar,
instalações de defesa aérea, aeroportos militares e aviação das Forças Armadas
ucranianas estão sendo interrompidas. com armas de alta precisão”, ressaltando
que não há ameaça à população civil.
Url : https://www.almanar.com.lb/9294232
Fonte: Daily Maverick – África do Sul
Data: 2022-02-24
Título: Rússia ataca alvos em toda a Ucrânia, Biden promete mais sanções
Descrição: As forças russas atacaram alvos em toda a Ucrânia depois que o líder
Vladimir Putin ordenou uma operação para desmilitarizar o país, levando o
presidente Joe Biden a declarar que os EUA e seus aliados imporiam “sanções
severas” à medida que os mercados desabavam em todo o mundo. Em um discurso
televisionado nacionalmente antes da ofensiva, Putin disse que a Rússia não
planeja "ocupar" seu vizinho do sul, mas disse que a ação era necessária depois
que os EUA e seus aliados cruzaram a "linha vermelha" da Rússia ao expandir a
aliança da Otan. Biden chamou a ação de Putin de “um ataque não provocado e
injustificado” e disse que “o mundo responsabilizará a Rússia”.
Url : https://www.dailymaverick.co.za/article/2022-02-24-russia-attacks-targetsacross-ukraine-biden-vows-more-sanctions/
Fonte: Pravda - Russia
Data: 2022-02-24
Título: O Ministério da Defesa da Federação Russa informou que os sistemas de
defesa aérea da Ucrânia foram suprimidos
Descrição: Os meios de defesa aérea - a defesa aérea do exército da Ucrânia são suprimidos. Isto é hoje, 24 de fevereiro, informou o Ministério da Defesa
da Federação Russa. Eles observaram que os militares do serviço de fronteira da
Ucrânia não mostraram resistência às unidades do exército russo. "A
infraestrutura militar das bases aéreas das forças armadas da Ucrânia foi
desativada", disse o Ministério da Defesa. As reportagens da mídia ocidental
sobre um avião russo supostamente abatido sobre a Ucrânia não correspondem à
realidade, enfatizou o ministério.Anteriormente, o Ministério da Defesa afirmou
que o exército russo não ataca as cidade a infraestrutura militar é desativada
por armas de alta precisão: aeródromos, aviação, instalações de defesa aérea.
Em 24 de fevereiro, o presidente Vladimir Putin anunciou o início de uma
operação militar especial para proteger a DPR e a LPR. Segundo ele, as

circunstâncias exigem uma ação decisiva e urgente do Kremlin, já que as
repúblicas recorreram à ajuda da Rússia. Putin enfatizou que os planos da
Federação Russa não incluem a ocupação da Ucrânia, mas a Rússia lutará por sua
desmilitarização.
Url : https://www.pravda.ru/news/politics/1685531sredstva_protivovozdushnoi_oborony_vs_ukrainy/
Fonte: CNN.com - RSS Channel - App International Edition
Data: 2022-02-24 07:26:33
Título: Putin: "Nossos planos não são de ocupar a Ucrânia".
Descrição: O presidente russo Vladimir Putin anunciou uma operação militar na
região de Donbas, no leste da Ucrânia, no início da quinta-feira, horário local.
Url :https://www.cnn.com/2022/02/23/europe/russia-ukraine-putin-militaryoperation-donbas-intl-hnk/index.html
Fonte: G1
Data: 2022-02-24
Título: 'Putin escolheu uma guerra que trará perdas de vidas e sofrimento',
lamenta Joe Biden
Descrição: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, condenou, em comunicado
oficial da Casa Branca na noite desta quarta-feira (23) - hora dos EUA - , a
decisão do líder russo Vladimir Putin de autorizar uma operação especial no
leste da Ucrânia. Biden afirmou que "Putin escolheu uma guerra que trará perdas
de vidas e sofrimento. O presidente norte-americano disse também que EUA e seus
aliados responderão de forma unida e decisiva. O mundo responsabilizará a
Rússia"
Url : https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/02/24/putin-escolheu-uma-guerraque-trara-perdas-de-vidas-e-sofrimento-lamenta-joe-biden.ghtml
Fonte: RT en Español
Data: 2022-02-24 07:23:18
Título: China reage à operação militar russa em Donbass
Descrição: Uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo denunciou a
expansão da OTAN até as portas da Rússia.
Url :https://actualidad.rt.com/actualidad/421217-china-reacciona-operacionmilitar-rusia-donbass?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=all
Fonte: Poder360
Título: Petróleo ultrapassa US$ 100 depois de invasão russa à Ucrânia
Descrição: Mercado reage e Bolsas asiáticas fecham em baixa
Url :https://www.poder360.com.br/internacional/petroleo-ultrapassa-us-100depois-de-invasao-russa-a-ucrania/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-02-23
Título: Inflação é a maior para fevereiro desde 2016 e vai a 10,76% em 12 meses
Descrição: A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
15 (IPCA-15) subiu 0,99% em fevereiro. Foi a maior variação para o mês desde
2016 (1,42%), segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), nesta quarta-feira (23).
Url : https://www.cut.org.br/noticias/inflacao-e-a-maior-para-fevereiro-desde2016-e-vai-a-10-76-em-12-meses-6efb
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-23
Título: Com auxílio da disparada de preços dos combustíveis, Petrobras fecha
2021 com lucro de quase R$ 107 bi
Descrição: A Petrobras divulgou na noite desta quarta-feira (23) seus resultados
financeiros de 2021, reportando lucro líquido recorde de R$ 106,668 bilhões,
muito acima (1.400,7%) do ao anterior (R$ 7,108 bilhões). A receita líquida
cresceu 66,4%, para um total de R$ 452,668 bilhões, com impulso, segundo a
empresa, da alta de 77% do valor do brent (petróleo cru) em reais. Além de maior
demanda interna, apesar do aumento dos preços de combustíveis, e mais venda de
gás natural e energia.

Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/02/com-auxilio-dadisparada-de-precos-dos-combustiveis-petrobras-fecha-2021-com-lucro-de-quase-r107-bi/
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-02-23
Título: Entre férias e motociatas, Bolsonaro torrou 8,3 milhões em recursos
públicos
Descrição: Valores correspondem à soma dos gastos de Bolsonaro nas férias de
2020 e 2021, além dos custos com os passeios de motocicleta nos estados ao longo
do ano passado; comissão do Senado mira cartão corporativo
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/2/23/entre-ferias-motociatasbolsonaro-torrou-83-milhes-em-recursos-publicos-110578.html
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-02-23 10:00:00
Título: Senado pode liberar porte de arma com munição para meio milhão de
caçadores e atiradores
Descrição: Votação em Comissão do Senado, esperada para esta quarta-feira, pode
avançar projeto que flexibiliza porte de arma e elimina marcação de munições
Url :https://apublica.org/2022/02/senado-pode-liberar-porte-de-arma-com-municaopara-meio-milhao-de-cacadores-e-atiradores/
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-24 04:30:52
Título: Justiça Federal diz que investigação vazada por Bolsonaro é sigilosa
Descrição: BRASÍLIA - A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República
(PGR) divergiram da condição de um inquérito divulgado pelo presidente Jair
Bolsonaro para levantar suspeitas, sem provas, sobre o sistema eleitoral. A PF
diz que o material não podia ser compartilhado, porque estava sob sigilo, e
concluiu que Bolsonaro cometeu crime. Já a PGR alegou que a investigação era
pública e inocentou o presidente. A reportagem do GLOBO solicitou à 12ª Vara
Federal do Distrito Federal uma cópia do processo propagado por Bolsonaro. O
pedido, porém, foi negado, sob o argumento de que a investigação é sigilosa.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/justica-federal-diz-que-investigacaovazada-por-bolsonaro-sigilosa-25407607
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-02-23
Título: Desesperado, Bolsonaro grita, questiona urnas e diz que Lula vai
legalizar drogas
Descrição: Em evento do BTG Pactual, presidente ainda insinuou que não vai
aceitar resultado das eleições em caso de derrota: "Dá pra aceitar numa boa,
quem chegar, chegou?
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/2/23/video-desesperadobolsonaro-grita-questiona-urnas-diz-que-lula-vai-legalizar-drogas-110585.html
Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-02=23
Título: STF determina que PGR investigue viagem de Carluxo à Rússia
Descrição: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF),
enviou para a Procuradoria-Geral da República (PGR), nesta quarta-feira (23), o
pedido para investigar a presença do vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro
(Republicanos) na viagem para a Rússia. O pedido de investigação foi feito pelo
senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). A PGR terá cinco dias para se manifestar
sobre se há elementos para abrir uma apuração.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/viagem-de-carluxo-arussia/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-23 21:32:39
Título: STJ adia novamente julgamento que poderá reduzir cobertura dos planos de
saúde

Descrição: Tribunal avalia se empresas do ramo devem financiar procedimentos que
estão fora do rol previsto pela ANS
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/23/stj-adia-novamente-julgamentoque-podera-reduzir-cobertura-dos-planos-de-saude
Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-02=23
Título: VÍDEO: Marcos Mion faz apelo ao STJ contra redução de cobertura de
planos de saúde
Descrição: O apresentador do Caldeirão, na TV Globo, Marcos Mion, publicou um
vídeo, nesta quarta-feira (23), em suas redes sociais, em que faz um apelo aos
ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para que não aprovem o rol
taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Eles julgam, hoje, um
projeto que pode reduzir bruscamente a cobertura médica dos planos de saúde. A
mudança faz com que as operadoras dos planos de saúde tenham que cobrir apenas o
que consta na lista da ANS.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/marcos-mion-apeloplanos-de-saude/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-23 20:52:07
Título: Caetano engrossa convocação de ato contra retrocessos ambientais: \Hora
de botar a cara na rua\
Descrição: Artistas e movimentos se unem contra projetos que facilitam grilagem,
agrotóxicos e garimpo em terras indígenas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/23/caetano-veloso-confirmapresenca-e-convoca-para-ato-em-brasilia-contra-retrocessos-ambientais
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-02-23 18:00:00
Título: Estudo encontra elementos tóxicos em rios próximos a mineradoras após
enchentes em MG
Descrição: Pesquisadores suspeitam que material possa estar sendo despejado nos
rios durante as enxurradas por negligência das empresas
Url :https://apublica.org/2022/02/estudo-encontra-elementos-toxicos-em-riosproximos-a-mineradoras-apos-enchentes-em-mg/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-02-23 03:00:00
Título: Desigualdade descomunal: renda média nacional domiciliar per capita é de
R$ 1.400 e os 5% mais pobres moram nos lixões, com R$ 100 por mês. Entrevista
especial com Otaviano Helene
Descrição:
\Às vezes, os pobres que nós conhecemos não são pobres, são aquelas pessoas que
estão na faixa dos 40% mais ricos, que são aqueles que trabalham em empregos
domésticos, em setores de limpeza, ou pessoas [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/616397-a-desigualdade-e-descomunal-renda-medianacional-domiciliar-per-capita-e-de-r-1-400-e-os-5-mais-pobres-moram-nos-lixoescom-r-100-por-mes-entrevista-especial-com-otaviano-helene
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-02-23
Título: “É importante que o povo reaja a Bolsonaro”, diz Lula
Descrição: Lula diz ainda que “tudo que foi construído nesse país está sendo
destruído”
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/2/23/video-e-importante-quepovo-reaja-bolsonaro-diz-lula-110560.html
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-23 08:34:02
Título: PT se opõe à venda da estatal brasileira Eletrobrás: Lula
Descrição: Brasilia. O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que
lidera as primeiras pesquisas para as eleições presidenciais de outubro próximo,

disse ontem que o Partido dos Trabalhadores (PT) se opõe à privatização das
empresas estatais e advertiu os investidores para não comprarem a Eletrobrás.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/23/mundo/024n1mun?partner=rss
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-23
Título: Sergio Amadeu. O caso Assange: não se pode mais aceitar tanta mentira e
desinformação dos EUA
Descrição: Certamente é difícil definir qual o maior exemplo de desinformação
dos últimos tempos. Mas, certamente, o caso Assange se encontra entre as mais
danosas e agressivas farsas já montadas nos últimos anos. Julian Assange
encontra-se preso no Reino Unido por liderar o WikiLeaks, uma organização que
visa a publicar vazamentos de organizações poderosas, tais como Estados e
grandes corporações. O critério de publicação da organização é que os conteúdos
sejam comprovadamente verdadeiros e relevantes para a opinião pública mundial.
Apesar das tentativas de desqualificá-lo, Assange praticou a boa investigação
jornalística e, por isso, está sendo calado e preso.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/blogs/blog-na-rede/2022/02/casoassange-nao-se-pode-mais-aceitar-tanta-mentira-e-desinformacao-dos-eua/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-23 17:09:08
Título: Porto Alegre: entidades preparam ato pela liberdade de Assange em frente
ao consulado dos EUA
Descrição: Jornalista foi preso por trazer à tona crimes cometidos pelo governo
dos Estados Unidos a partir da plataforma Wikileaks
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/23/porto-alegre-entidades-preparamato-pela-liberdade-de-assange-em-frente-ao-consulado-dos-eua
Fonte: The Intercept
Data: 2022-02-23 17:01:47
Título: Médicos influenciadores cobram R$ 500 por atestado antivacina
Descrição: Com agenda lotada, médicos influenciadores antivacina aproveitam a
visibilidade da pandemia para conseguir pacientes e cobrar até R$ 2,1 mil por
consulta.The post Médicos influenciadores cobram R$ 500 por atestado antivacina
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/02/23/medicos-influenciadores-cobram-r-500por-atestado-antivacina/
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-02-24
Título: China diz promover a paz à sua maneira, enquanto a Rússia lança
'operação especial' no Donbass
Descrição: "operação especial" na região de Donbass. De acordo com relatos da
mídia, explosões foram relatadas em várias cidades da Ucrânia após o anúncio de
Putin. Enquanto a crise Rússia-Ucrânia está abalando os mercados globais com a
queda das bolsas e o aumento do petróleo, alguns líderes ocidentais, como Ursula
von der Leyden, presidente da Comissão Europeia, e o presidente dos EUA, Joe
Biden, condenaram a ação da Rússia. Em um tweet na manhã de quinta-feira, o
secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse que a medida da Rússia foi um
"ataque imprudente à Ucrânia, que coloca em risco inúmeras vidas de civis".
Zhang Jun, embaixador chinês na ONU, pediu a todas as partes envolvidas na crise
que permaneçam contidas e evitem aumentar ainda mais a situação. "A China
acredita que a porta para uma solução pacífica para a questão da Ucrânia não foi
completamente fechada e não deve ser fechada. Atualmente, para evitar a
intensificação dos conflitos, a China continuará promovendo a paz e as
negociações à sua maneira", acrescentou.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202202/1253063.shtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-23 16:48:18
Título: Atriz Samara Felippo acusa vereador Carlos Bolsonaro de expor suas
filhas em redes sociais

Descrição: Em vídeo de julho do ano passado, atriz abraça as filhas usando capa
de chuva, já que meninas estavam com covid
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/23/atriz-samara-felippo-acusavereador-carlos-bolsonaro-de-expor-suas-filhas-em-redes-sociais
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-23 16:32:31
Título: Policiais civis de Pernambuco em greve realizam ato de rua nesta quarta
(23)
Descrição: Categoria pede recomposição salarial de 4 anos de inflação, mas
governo oferece 20%
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/23/policiais-civis-de-pernambucoem-greve-realizam-ato-de-rua-nesta-quarta-23
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-23 16:15:01
Título: Rio: Intervalo para segunda dose da Pfizer em crianças com comorbidades
é reduzido
Descrição: Com a decisão, a aplicação da segunda dose da vacina pode ser feita
em um prazo de até 21 dias após a primeira dose
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/23/rio-intervalo-para-segunda-doseda-pfizer-em-criancas-com-comorbidades-e-reduzido
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-23 15:35:00
Título: Sem avanço em negociações, trabalhadores da Rede Minas decidem manter
greve
Descrição: Em apoio aos colegas grevistas, funcionários da Rádio Inconfidência
organizaram um ato simbólico nas redes sociais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/23/sem-avanco-em-negociacoestrabalhadores-da-rede-minas-decidem-manter-greve
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-23 15:30:07
Título: Piso nacional da enfermagem é aprovado em GT na Câmara, PL vai a
plenário
Descrição: Proposta enfrenta resistência da gestão Bolsonaro e de empresários da
saúde, texto depende de acordo para nova votação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/23/piso-nacional-da-enfermagem-eaprovado-em-gt-na-camara-pl-vai-a-plenario
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-23 15:16:25
Título: Rio: Festival no Circo Voador vai lembrar os quatro anos da morte de
Marielle e Anderson
Descrição: Instituto Marielle Franco abriu chamada para agenda colaborativa de
eventos durante todo o mês de março
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/23/rio-festival-no-circo-voadorvai-lembrar-os-quatro-anos-da-morte-de-marielle-e-anderson
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-23 14:29:06
Título: Após PM ser promovido, vítima que perdeu olho em ato no Recife reclama
de descaso do Governo
Descrição: Daniel Campelo da Silva foi ferido quando passava próximo ao ato de
29 de maio de 2021: \Minha situação é irreversível\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/23/apos-pm-ser-promovido-vitimaque-perdeu-olho-em-ato-no-recife-reclama-de-descaso-do-governo
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-23 11:24:02
Título: RJ: Petrópolis inicia 9º dia de buscas por vítimas registrando 198
mortos e 69 desaparecidos

Descrição: Na tarde última terça-feira (22), Uerj entregou 3,5 toneladas em
doações entre alimentos, roupas e materiais de limpeza
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/23/rj-petropolis-inicia-9-dia-debuscas-por-vitimas-registrando-198-mortos-e-69-desaparecidos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-23 09:33:30
Título: Reino Unido \empurra\ ao Brasil uso de agrotóxicos que vetou em seu
território, diz relatório
Descrição: Estudo mostra que aumento da relação entre países aprofunda
degradação do meio ambiente brasileiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/23/reino-unido-empurra-ao-brasiluso-de-agrotoxicos-que-vetou-em-seu-territorio-diz-relatorio
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-23 08:04:39
Título: Merenda estragada e entraves tecnológicos marcam retorno às aulas
presenciais em São Paulo
Descrição: Depois de denúncias sobre o atraso na entrega de itens alimentícios
básicos, escolas municipais recebem comida podre
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/23/merenda-estragada-e-entravestecnologicos-marcam-retorno-as-aulas-presenciais-em-sao-paulo
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-24 02:23:42
Título: Rússia diz atacar instalações militares da Ucrânia com ‘armas de alta
precisão’, sirenes soam em Kiev
Descrição: 'Infraestrutura, instalações de defesa aérea, aeródromos militares e
a aviação das forças armadas ucranianas estão sendo neutralizadas', segundo o
Exército de Putin
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/russia-diz-atacar-instalacoesmilitares-da-ucrania-com-armas-de-alta-precisao-sirenes-soam-em-kiev/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-23 20:39:46
Título: EUA estendem situação de emergência contra Cuba e citam risco à
‘segurança nacional’
Descrição: A declaração de emergência foi imposta pelo ex-presidente Bill
Clinton em março de 1996
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/eua-estendem-situacao-de-emergenciacontra-cuba-e-citam-risco-a-seguranca-nacional/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-23 18:18:20
Título: Gleisi prevê ‘eleição dura’ e diz que Bolsonaro pode crescer com a
‘máquina administrativa’
Descrição: A presidenta do PT também liga o desenrolar da campanha ao número de
candidatos da '3ª via'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/gleisi-preve-eleicao-dura-ediz-que-bolsonaro-pode-crescer-com-a-maquina-administrativa/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-23 18:05:43
Título: Globo critica férias de R$ 900 mil de Bolsonaro enquanto encobre gasto
de R$ 1,96 trilhão com juros e amortizações da dívida pública
Descrição: O falso moralismo, a hipocrisia, grassa em parte do jornalismo
brasileiro. Vide as reportagens sobre o valor das férias do presidente Jair
Bolsonaro (PL), que consomem horas de cobertura na Globo. No entanto, a emissora
não dedica um segundo sequer para registrar que o governo gastou R$ 1,96 trilhão
com Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do
Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/globo-critica-ferias-de-r-900-mil-debolsonaro-enquanto-encobre-gasto-de-r-196-trilhao-com-juros-e-amortizacoes-dadivida-publica/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-23 13:54:17
Título: PDT formalizou apoio à pré-candidatura de Requião ao governo do Paraná
Descrição: O Partido Democrático Brasileiro (PDT) deverá formalizou nesta
quarta-feira (23/02) apoio à pré-candidatura do ex-senador Roberto Requião (sem
partido) ao governo do Paraná. Independentemente da discussão sobre a formação
da federação partidária de esquerda PT, PSB, PCdoB e PV -, o PDT recebeu
convite para integrar a coordenação da Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK
%% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/pdt-deve-formalizar-hoje-apoio-a-precandidatura-de-requiao-ao-governo-do-parana/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-02-24 05:07:38
Título: Perdeu um parente para a extrema direita? Aprenda a resgatá-lo
Descrição: Diretor da ONG Life After Hate explica como funciona a desconversão
de neonazis, supremacistas brancos e outros extremistas.The post Perdeu um
parente para a extrema direita? Aprenda a resgatá-lo appeared first on The
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/02/24/perdeu-um-parente-para-a-extremadireita-aprenda-a-resgata-lo/
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-24 04:54:40
Título: PEC do laudêmio obriga proprietário a pagar à União 17% do valor do
imóvel à beira-mar em dois anos, diz secretário da Economia
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/economia/pec-do-laudemio-obriga-proprietariopagar-uniao-17-do-valor-do-imovel-beira-mar-em-dois-anos-diz-secretario-daeconomia-25407482
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-02-24 08:22:54
Título: 90 anos do sufrágio feminino no Brasil: 4 ícones da longa luta das
mulheres pelo direito ao voto
Descrição: Até o século 19, nem estudar era permitido às mulheres. Até a
conquista do voto, muitas foram as protagonistas dos movimentos que
reivindicaram os direitos básicos femininos.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60501066?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-24 00:00:00
Título: Voto secreto surgia há 90 anos com série de entraves e controle de
grupos políticos
Descrição: Assim como em outros países, o sistema eleitoral brasileiro mudou
bastante ao longo do tempo. Característica hoje considerada fundamental, a
previsão do voto secreto completa 90 anos neste mês.Leia mais (02/24/2022 04h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/voto-secreto-surgia-ha-90-anos-com-serie-de-entraves-econtrole-de-grupos-politicos.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-23 00:00:00
Título: Ex-governador Paulo Maluf é internado com Covid em São Paulo
Descrição: O ex-governador de São Paulo Paulo Maluf, 90, está internado com
Covid-19 desde a última sexta-feira (18) no hospital Vila Nova Star, em São
Paulo.Leia mais (02/23/2022 - 16h41)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co

m.br/poder/2022/02/ex-governador-paulo-maluf-e-internado-com-covid-em-saopaulo.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-23 00:00:00
Título: Aras vai pagar por sua omissão?
Descrição: Augusto Aras não conseguiria promover a blindagem nuclear de Jair
Bolsonaro se outros não lhe oferecessem, em contrapartida, blindagem holística à
sua omissão. As críticas contra o procurador-geral da República, que transformou
sua repartição num armazém de secos e molhados que faz fiado, devem ter clareza
de quem facilita o descalabro.Leia mais (02/23/2022 - 16h06)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/conrado-hubner-mendes/2022/02/aras-vai-pagar-por-sua-omissao.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-23 00:00:00
Título: TCU pede a Aras avaliação sobre bloqueio de bens de Moro por consultoria
nos EUA
Descrição: O ministro Bruno Dantas, do TCU (Tribunal de Contas da União), pediu
ao procurador-geral da República, Augusto Aras, que se manifeste sobre a
possibilidade do bloqueio de bens do ex-juiz Sergio Moro.Leia mais (02/23/2022 13h34)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/tcu-pede-a-aras-avaliacao-sobre-bloqueio-de-bens-de-moro-porconsultoria-nos-eua.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-24 03:34:00
Título: Câmara aprova texto-base de projeto que legaliza bingos e cassinos
Descrição: Deputados vão analisar nesta quinta-feira os destaques que podem
alterar pontos do texto
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/853766-camara-aprova-texto-base-deprojeto-que-legaliza-bingos-e-cassinos/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-24 00:45:00
Título: Deputados afirmam que projeto sobre medicamentos esvazia poderes da
Anvisa
Descrição: Proposta permite ao SUS receitar e aplicar remédios com indicação de
uso diferente da aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/853711-deputados-afirmam-que-projetosobre-medicamentos-esvazia-poderes-da-anvisa/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-24 04:52:22
Título: Dados de inteligência mostram que unidades do Exército ucraniano deixam
suas posições, diz Rússia
Descrição: Dados de inteligência mostram que unidades do Exército ucraniano
deixam suas posições, diz Rússia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220224/dados-de-inteligencia-mostram-queunidades-do-exercito-ucraniano-deixam-suas-posicoes-diz-russia-21558706.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-24 03:07:50
Título: Sistemas de defesa aérea da Ucrânia foram eliminados, diz Defesa da
Rússia
Descrição: Segundo informou o Ministério da Defesa da Rússia na manhã desta
quinta-feira (24), os sistemas de defesa antiaérea da Ucrânia foram desativados.
A infraestrutura de bases militares ucranianas também está fora de serviço.
Url :https://br.sputniknews.com/20220224/defesa-da-russia-informa-que-sistemasde-defesa-aerea-da-ucrania-foram-eliminados-21557908.html

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-24 00:37:03
Título: Biden promete medidas contra a Rússia após anúncio de operação em
Donbass
Descrição: Em declaração nesta quinta-feira (24), o presidente dos Estados
Unidos, Joe Biden, prometeu medidas contra a Rússia após o anúncio de uma
operação militar russa em Donbass.
Url :https://br.sputniknews.com/20220224/biden-promete-medidas-contra-a-russiaapos-anuncio-de-operacao-em-donbass-21556173.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-23 20:40:04
Título: Israel lança ataques aéreos próximos a Damasco, diz mídia local
Descrição: Segundo a mídia síria, Israel lançou nesta quarta-feira (23) uma
série de ataques aéreos na região de Damasco.
Url :https://br.sputniknews.com/20220223/israel-lanca-ataques-aereos-proximo-adamasco-diz-midia-local-21554933.html
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-02-23
Título: A política externa dos EUA é um esporte cruel
Descrição: Por Diana Johnstone. Na época da primeira rainha Elizabeth, os
círculos reais britânicos gostavam de assistir cães ferozes atormentar um urso
cativo por diversão . O urso não fez mal a ninguém, mas os cães foram treinados
para provocar a fera aprisionada e incitá-la a revidar. O sangue que escorria
dos animais excitados encantou os espectadores. Esta prática cruel há muito foi
banida como desumana. E ainda hoje, uma versão de isca de urso está sendo
praticada todos os dias contra nações inteiras em uma gigantesca escala
internacional. É a chamada política externa dos Estados Unidos. Tornou-se a
prática regular do absurdo clube esportivo internacional chamado OTAN. Os
líderes dos Estados Unidos, seguros de sua arrogância como “a nação
indispensável”, não têm mais respeito por outros países do que os elizabetanos
tinham pelos animais que atormentavam. A lista é longa de alvos de ataques de
ursos dos EUA, mas a Rússia se destaca como o principal exemplo de assédio
constante. E isso não é por acaso. A isca é deliberada e elaboradamente
planejada. Como prova, chamo a atenção para um relatório de 2019 da corporação
RAND ao chefe do Estado-Maior do Exército dos EUA intitulado “Extending
Russia”. Na verdade, o próprio estudo da RAND é bastante cauteloso em suas
recomendações e alerta que muitos truques pérfidos podem não funcionar. No
entanto, considero escandalosa a própria existência deste relatório, não tanto
por seu conteúdo, mas pelo fato de que é isso que o Pentágono paga seus
principais intelectuais para fazer: descobrir maneiras de atrair outras nações
para problemas que os líderes americanos esperam explorar.
Url : https://consortiumnews.com/2022/02/23/diana-johnstone-us-foreign-policyis-a-cruel-sport/
Fonte: Partido Comunista da Federação Russa
Data: 2022-02-23
Título: Dmitry Novikov no Canal Um: "A política nacional de Lenin garantiu a
unidade da Ucrânia e da Rússia dentro da URSS"
Descrição: A questão da desnazificação da Ucrânia está na ordem do dia, já que
as autoridades de Kiev traíram os interesses do povo e estão levando o país ao
abismo. Assim diz o vice-presidente do Comitê Central do Partido Comunista da
Federação Russa D.G. Novikov. Ele expressou seu ponto de vista em 22 de
fevereiro no programa “Time Will Show” no First Channel.
Url : https://kprf.ru/party-live/cknews/208796.html
Fonte: Vatican News - Português
Título: A ajuda do Cardeal Tisserant aos perseguidos pelos nazistas
Descrição: Uma leitura da biografia do cardeal, 50 anos após sua morte,
acrescenta mais detalhes sobre suas ações no território da Santa Sé para salvar
vidas após a adoção das leis raciais na Alemanha e na Itália. Foi confirmada a
existência de uma verdadeira rede clandestina dentro do Vaticano para ajudar os

perseguidos: o nome em código do religioso era \Minerva\.
Leia tudo
Url :https://www.vaticannews.va/pt/vaticano/news/2022-02/a-ajuda-do-cardealtisserantaos-perseguidos-pelos-nazistas.html

