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Fonte: Viomundo
Data: 2022-02-24
Título: Lula: Se a ONU tivesse mais força e mais representatividade essa guerra poderia 
ter sido evitada; vídeo
Descrição: Segundo Lula, o Conselho de Segurança da ONU precisa ser reformulado 
para que o organismo tenha mais forças para evitar conflitos armados. Lula: “É 
importante que a gente aumente a capacidade de governança da ONU”
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/lula-se-a-onu-tivesse-mais-forca-e-
mais-representatividade-essa-guerra-poderia-ter-sido-evitada-video.html 

Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-02-24 08:35:08
Título: As armas de ataque do Pentágono em torno do território russo uma 
ocorrência comum: Chomsky   
Descrição: A Rússia está permanentemente cercada pelo armamento americano na 
ofensiva, e nenhum líder em Moscou, não importa quem ele seja, toleraria a 
Ucrânia, seu vizinho, juntando-se a uma aliança hostil a ela, disse o 
intelectual americano Noam Chomsky em uma entrevista ao programa de televisão 
Democracy Now!
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/02/24/politica/005n2pol?partner=rss

Fonte: Brasil de Fato - 2022-13-05
Data: 2022-13-05
Título: Como os EUA utilizam do neonazismo na Ucrânia para isolar a Rússia
Descrição:Guerra civil ucraniana, interesses econômicos e construções políticas 
excludentes marcam essa região do leste europeu. As memórias da Segunda Guerra 
Mundial ainda seguem extremamente vivas no leste da Europa. Por um lado, a 
Rússia celebrou, no último domingo (9), os 76 anos da vitória contra o nazi-
fascismo, em que as forças alemãs assinaram a rendição diante do Exército 
Vermelho soviético, pondo fim ao enfrentamento no continente europeu. Por outro,
a tensão militar na fronteira russa com a Ucrânia dos últimos meses, além de 
reacender o conflito na região, também conta com a presença de discursos 
nazistas.
Url : https://www.brasildefato.com.br/2021/05/13/como-os-eua-utilizam-do-
neonazismo-na-ucrania-para-isolar-a-russia 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-02-24
Título: Agronegócio teme que sanções à Rússia impeçam importação de 
fertilizantes. Brasil é o maior importador do insumo no mundo
Descrição: O Brasil, maior produtor agrícola do mundo, importa 80% dos 
fertilizantes utilizados nas plantações nacionais. Entre os fertilizantes 
nitrogenados, a importação sobe ao patamar de 95%. A Rússia é o maior produtor 
de fertilizantes do mundo, sobretudo de nitrogenados. A desobstrução da corrente
de comércio de fertilizantes entre os dois países foi um dos principais itens da
pauta da viagem de Jair Bolsonaro a Moscou, há duas semanas. Agora, com a 
imposição de sanções comerciais à Rússia de Vladimir Putin pelos Estados Unidos,
Comunidade Européia e Reino Unido, em razão dos ataques e bombardeios à Ucrânia 
desencadeados nesta 5ª feira, 24 de fevereiro, todo o setor do agronegócio 
brasileiro teme o bloqueio à compra de insumos russos.
Url : https://www.brasil247.com/economia/agronegocio-teme-que-sancoes-a-russia-
impecam-importacao-de-fertilizantes-brasil-e-o-maior-importador-do-insumo-no-
mundo 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-24 14:49:24
Título: Petróleo dispara e Petrobras já fala em aumentar lucro de acionista
Descrição: Preço do barril passou de 100 dólares e deve influenciar custo dos 
combustíveis no Brasil
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/24/petroleo-dispara-e-petrobras-ja-
fala-em-aumentar-lucro-de-acionista

Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-24 18:56:00
Título: Deputados criticam lucro recorde da Petrobras diante da alta dos 
combustíveis
Descrição: Parlamentares pediram revisão da política de preços da empresa para 
que o combustível seja mais barato para o brasileiro
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/854061-deputados-criticam-lucro-recorde-
da-petrobras-diante-da-alta-dos-combustiveis/

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-02-24
Título: É preciso impedir o pagamento de dividendos da Petrobrás durante a 
guerra na Ucrânia
Descrição: "A distribuição total do lucro aos acionistas já era pornográfica. 
Num contexto de guerra, vira crime de lesa-pátria", diz Leonardo Attuch
Url : https://www.brasil247.com/blog/e-preciso-impedir-o-pagamento-de-
dividendos-da-petrobras-durante-a-guerra-na-ucrania 

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-02-14
Título: Nishimori, o “Senhor Veneno”, fez lobby para empresas japonesas que 
produzem agrotóxicos
Descrição: Relator do PL 6.299, deputado promoveu multinacionais Marubeni e 
Mitsui, esta última financiadora oculta da bancada ruralista; ele também já 
acompanhou Bolsonaro e filhos em viagens ao Japão
Url : https://mst.org.br/2022/02/24/nishimori-o-senhor-veneno-fez-lobby-para-
empresas-japonesas-que-produzem-agrotoxicos%ef%bf%bc/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-24 18:00:05
Título: Onda de protestos pela libertação de Assange chega a seis capitais 
brasileiras nesta sexta (25)
Descrição: Dia internacional pela liberdade do fundador do Wikileaks terá 
mobilização em consulados e embaixadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/24/onda-de-protestos-pela-
libertacao-de-assange-chega-a-seis-capitais-brasileiras-nesta-sexta-25

Fonte: The Intercept
Data: 2022-02-25 06:02:40
Título: Facebook permitirá elogios a paramilitares neonazistas da Ucrânia – 
desde que eles lutem contra a Rússia
Descrição: Decisão coloca em xeque a lista secreta de organizações vetadas na 
rede social. Especialistas apontam falta de nuance e contexto.The post Facebook 
permitirá elogios a paramilitares neonazistas da Ucrânia – desde que eles lutem 
contra a Rússia appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/02/25/facebook-neonazistas-da-ucrania-contra-
russia/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-24 21:32:24
Título: Lei Aldir Blanc 2: Câmara aprova PL que prevê R$ 3 bi anuais para 
investimento em cultura
Descrição: Montante deve ser repassado pela União a estados e municípios para 
ações do setor
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/24/lei-aldir-blanc-2-camara-aprova-
pl-que-preve-r-3-bi-anuais-para-investimento-em-cultura

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-24 17:27:41
Título: Câmara aprova Lei Paulo Gustavo, que destina quase R$ 4 bi para o setor 
cultural
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Descrição: Texto prevê R$ 3,8 bi para segmento, votação contou com controvérsia 
ligada ao uso da sigla LGBTQIA+
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/24/camara-aprova-lei-paulo-gustavo-
que-destina-quase-r-4bi-para-o-setor-cultural
 
Fonte: Congresso em Foco
Título: Brasil é o país com maior número de pessoas LGBT+ assassinadas
Descrição: Em 2021, o Brasil registrou 300 ocorrências de mortes violentas de 
pessoas LGBT+, um aumento de 8% em relação a 2020. Com um total de 276 
homicídios e 24 suicídios, o país teve uma morte a cada 29 horas. O relatório 
elaborado pelo Grupo Gay da Bahia aponta que 35% dos casos foram registrados na 
[ ]The post Brasil é o país com maior número de pessoas LGBT+ assassinadas 
appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/brasil-e-o-pais-com-maior-
numero-de-pessoas-lgbt-assassinadas/ 

Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-02-24 15:00:00
Título: Luiz Simas: “Ataque ao carnaval público gerou o fortalecimento do 
carnaval privado”
Descrição: Historiador critica a realização de megaeventos fechados e a 
“privatização” da festa enquanto carnaval de rua e desfiles de escolas de samba 
estão oficialmente impedidos de ocorrer
Url :https://apublica.org/2022/02/luiz-simas-ataque-ao-carnaval-publico-gerou-o-
fortalecimento-do-carnaval-privado/

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-24
Título: Por falta de peças, Mercedes vai colocar 600 trabalhadores em férias 
coletivas no ABC
Descrição: Medida pode atingir outros setores da fábrica. Sindicato cobra 
política industrial. A fábrica da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo deixará
600 trabalhadores em férias coletivas durante 12 dias, de 14 a 25 de março. O 
contingente representa 10% dos funcionários na produção – a unidade tem 8 mil 
empregados no total. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o motivo da 
parada é a falta de componentes eletrônicos, situação que desde o ano 
passado vem afetando a indústria automobilística.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/02/falta-pecas-mercedes-
ferias-coletivas-abc/ 

Fonte: Ópera Mundi
Data: 2022-02-24
Título:  Celso Amorim: Otan compromete integridade russa, mas Putin erra na 
estratégia
Descrição: Ex-chanceler reconheceu política expansionista da OTAN em direção ao 
leste europeu, mas condenou a entrada de tropas russas na Ucrânia; veja vídeo na
íntegra
Url : https://operamundi.uol.com.br/20-minutos/73400/celso-amorim-otan-
compromete-integridade-russa-mas-putin-erra-na-estrategia 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-24 17:11:46
Título: Chefe da assessoria internacional de Bolsonaro não tem compromisso na 
agenda oficial há 8 meses
Descrição: Filipe Martins, responsável por aconselhar presidente em temas 
diplomáticos, descumpre lei ao não preencher agenda
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/24/chefe-da-assessoria-
internacional-de-bolsonaro-nao-tem-compromisso-na-agenda-oficial-ha-8-meses
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-24 16:44:43
Título: Após denúncias, Carlos Bolsonaro exclui vídeo em que expôs filhas da 
atriz Samara Felippo
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Descrição: Atriz disse que atitude de vereador é \inadmissível\ e vai contra 
Estatuto da Criança e do Adolescente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/24/apos-denuncias-carlos-bolsonaro-
exclui-video-em-que-expos-filhas-da-atriz-samara-felippo

Fonte: Montedo 
Data: 2022-02-24
Título: “Peruada!” Bolsonaro desautoriza Mourão sobre invasão da Ucrânia e não 
condena ataques da Rússia
Descrição: Presidente da República afirmou, durante sua live, que manifestações 
de outros integrantes do governo brasileiro são meras “peruadas”. Em sua live 
presidencial, Jair Bolsonaro desautorizou o vice-presidente, general Hamilton 
Mourão, em relação ao posicionamento do Brasil sobre o conflito entre Rússia e 
Ucrânia e evitou condenar as ações do presidente russo Vladmir Putin.
Url : https://www.montedo.com.br/2022/02/24/peruada-bolsonaro-desautoriza-
mourao-sobre-invasao-da-ucrania-e-nao-condena-ataques-da-russia/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-24 15:45:56
Título: Veja como líderes latino-americanos reagiram ao conflito Rússia-Ucrânia 
Descrição: Maioria rechaça investida militar de Putin, Venezuela e Nicarágua 
defendem Rússia enquanto Cuba critica EUA
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/24/veja-como-lideres-latino-
americanos-reagiram-ao-conflito-russia-ucrania
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-24 12:31:15
Título: RJ: Polícia Federal prende pastor por crimes de racismo e ódio contra 
judeus
Descrição: Tupirani da Hora Lores é conhecido por pregar em seus discursos o 
ódio contra negros, mulheres, gays e outras religiões
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/24/rj-policia-federal-prende-
pastor-por-crimes-de-racismo-e-odio-contra-judeus
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-24 12:12:26
Título: Como o conflito entre Rússia e Ucrânia afeta a economia do Brasil e do 
mundo?
Descrição: Recorde de aumento do preço do petróleo e quedas nas bolsas de 
valores podem provocar crise no mercado brasileiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/24/como-o-conflito-entre-russia-e-
ucrania-afeta-a-economia-do-brasil-e-do-mundo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-24 11:54:42
Título: \Somos solidários à Rússia\: bolsonaristas negam que frase foi dita, mas
ela ocorreu, assista
Descrição: Vídeo mostra momento exato em que Bolsonaro proferiu a declaração 
direcionada a Vladimir Putin
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/24/somos-solidarios-a-russia-
bolsonaristas-negam-que-frase-foi-dita-mas-ela-ocorreu-assista

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-24 09:31:44
Título: Lula é líder isolado com 42% e Bolsonaro tem 27%, diz nova pesquisa 
Exame/Ideia
Descrição: Levantamento contraria dados do PoderData e CNT/MDA, que apontavam 
queda na distância entre ex-presidente e o atual
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/24/lula-e-lider-isolado-com-42-e-
bolsonaro-tem-27-diz-nova-pesquisa-exame-ideia

Fonte: El Espectador - Colombia
Data: 2022-02-25
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Título: Jorge Santofimio, signatário da paz e líder ambiental da Putumayo, é 
assassinado.
Descrição: Ele foi presidente da Cooperativa Multiativa Comunitaria del Común, 
um exemplo de reincorporação no município de Puerto Guzmán. De acordo com os 
relatórios iniciais, homens armados entraram na sede e abriram fogo, matando 
Jorgillo, como seus companheiros o chamavam.
Url : https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/asesinan-a-jorge-
santofimio-exguerrillero-de-las-farc-y-lider-ambiental-de-putumayo/ 

Fonte: W Radio
Data: 2022-02-24
Título: O Partido Comuns propõe um grande acordo nacional para defender a paz e 
a democracia.
Descrição: O partido Comuns advertiu que as condições de segurança se 
deterioraram em todo o país, enquanto os assassinatos de líderes sociais e 
ambientais, defensores dos direitos humanos e signatários do Acordo de Paz 
continuam a ser registrados. Ele também denunciou que há limitações para 
circular livremente em todo o território nacional e, portanto, pediu um grande 
acordo nacional que una os colombianos em torno da defesa da vida, da democracia
e da paz. "Presidente Iván Duque, propomos que você convoque urgentemente uma 
cúpula de presidentes e diretores de todos os partidos e movimentos políticos do
país, para fazer avançar o grande acordo nacional", disse ele em uma declaração.
Finalmente, ele convidou o país a não permitir que a violência continue a fazer 
parte da vida política nacional. "De Comuns rejeitamos sem hesitação as ações 
violentas que, com qualquer justificação, foram realizadas pelos diversos grupos
fora da lei; assim como rejeitamos qualquer procedimento que procure alterar 
fraudulentamente a vontade política do povo colombiano", acrescentou ele.
Url : https://www.wradio.com.co/2022/02/24/partido-comunes-propone-un-gran-
acuerdo-nacional-por-la-defensa-de-la-paz-y-la-democracia/ 

Fonte: Contagio Radio
Data: 2022-02-24
Título: É hora de dialogar para propor alternativas ao país: Conferência 
Episcopal Colombiana
Descrição: Em um comunicado publicado em 24 de fevereiro, em meio à greve armada
decretada pela guerrilha ELN nas regiões onde a guerrilha está presente, a 
Conferência Episcopal Colombiana emitiu uma declaração instando o ELN e o 
governo nacional a abrirem as portas do diálogo para propor caminhos para sair 
da guerra e oferecer alternativas ao país. A declaração, assinada por Juan 
Carlos Barreto, bispo de Quibdó e Monsenhor Héctor Fabio Henao, diretor da 
Cáritas Social Pastoral, lembrou que o trabalho da Igreja Católica, encomendado 
pelo Papa Francisco, é dar o primeiro passo na construção da paz e dos caminhos 
da reconciliação, e eles asseguram que é em resposta a este apelo que insistem 
na necessidade do diálogo.
Url : https://www.contagioradio.com/conferencia-episcopal-colombia-eln/ 
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-25 03:44:27
Título: ‘Os europeus temem a superioridade militar dos russos e uma crise 
energética’
Descrição: Para o professor José Luís Fiori, reação das potências ocidentais à 
invasão da Ucrânia não irá além das sanções econômicas
Url :https://www.cartacapital.com.br/entrevistas/os-europeus-temem-a-
superioridade-militar-dos-russos-e-uma-crise-energetica/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-24 21:11:11
Título: STF tem placar parcial favorável a Fundão Eleitoral de R$ 4,9 bilhões
Descrição: O julgamento foi interrompido com 5 votos a favor do Fundão e somente
um contrário
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/stf-tem-placar-parcial-favoravel-
a-fundao-eleitoral-de-r-49-bilhoes/
 
Fonte: CartaCapital
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Data: 2022-02-24 19:06:40
Título: Fachin dá liberdade condicional a Paulo Maluf
Descrição: Aos 90 anos, o ex-governador está internado no Hospital Vila Nova 
Star, na zona sul da capital paulista, após testar positivo para a Covid-19
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/fachin-da-liberdade-condicional-a-
paulo-maluf/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-24 18:13:29
Título: EUA anunciam sanções contra Belarus por ‘apoio’ à invasão da Ucrânia
Descrição: A ex-república soviética é aliada da Rússia e faz fronteira com o 
norte da Ucrânia, não muito distante da capital Kiev
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/eua-anunciam-sancoes-contra-belarus-
por-apoio-a-invasao-da-ucrania/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-24 16:47:02
Título: Itamaraty diz não ter condições de resgatar brasileiros na Ucrânia
Descrição: 'É mais seguro que os brasileiros usem de meios de transporte locais 
ou próprios caso queiram deixar a Ucrânia', afirma secretário da pasta
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/itamaraty-diz-nao-ter-condicoes-
de-resgatar-brasileiros-na-ucrania/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-24 15:59:21
Título: A posição chinesa, longe de ser de uma “neutralidade estratégica”, é um 
aviso
Descrição: A China de hoje não é mais aquele país que recebia capital 
estrangeiro e fazia engenharia reversa. Acabou o tempo do low profile
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/a-posicao-chinesa-longe-de-ser-de-
uma-neutralidade-estrategica-e-um-aviso/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-24 11:49:46
Título: Lula critica Bolsonaro por mentir sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia 
[vídeo]
Descrição: Lula disse que Bolsonaro mentiu ao dizer que tinha conseguido a paz 
durante a viagem para a  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu 
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-critica-bolsonaro-por-mentir-sobre-a-
guerra-entre-russia-e-ucrania-video/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-02-24 10:24:02
Título: Câmara aprova volta da jogatina e funcionamento de cassinos e bingos no 
Brasil
Descrição: A Câmara dos Deputados aprovou, por 246 votos a 202, o texto-base do 
projeto de lei que  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro
no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/camara-aprova-volta-da-jogatina-e-
funcionamento-de-cassinos-e-bingos-no-brasil/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-02-24 19:09:41
Título: Como o projeto de Putin para a Ucrânia reflete a 'nostalgia perigosa' de
um império perdido
Descrição: Em reunião do Conselho de Segurança da ONU, discurso do embaixador 
queniano Martin Kimani acertou em cheio o coração da crise desencadeada pela 
agressão russa.The post Como o projeto de Putin para a Ucrânia reflete a 
&#8216,nostalgia perigosa&#8217, de um império perdido appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/02/24/putin-ucrania-nostalgia-de-imperio-
perdido/
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Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-02-24 03:00:00
Título: Fazendas de cliques reproduzem e radicalizam uma nova informalidade no 
Brasil. Entrevista especial com Rafael Grohmann
Descrição:  
Apesar de a expansão e precarização do trabalho em plataformas digitais estarem 
relacionadas a outros fenômenos, como o crescimento da informalização e da 
flexibilização trab [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/616432-fazendas-de-cliques-reproduzem-e-
radicalizam-uma-nova-informalidade-no-brasil-entrevista-especial-com-rafael-
grohmann
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-02-24 20:19:40
Título: Mercados lotados e gasolina racionada: jogador brasileiro narra situação
na Ucrânia
Descrição: 'O clima na cidade é de pânico geral', desabafa atleta que quer sair 
do país imediatamente.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60486473?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-24 00:00:00
Título: Randolfe quer reaproximar Lula e Marina Silva
Descrição: Uma das prioridades do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que 
entrou na coordenação da pré-campanha de Lula, é reaproximar o ex-presidente de 
Marina Silva (Rede-AC). Ele pretende mediar uma conversa entre os dois nas 
próximas semanas.Leia mais (02/24/2022 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/02/randolfe-quer-reaproximar-lula-e-marina-
silva.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-24 00:00:00
Título: A gravata dos fuzis de Bolsonaro diz com quem está o capitalismo
Descrição: Assisti à performance de Jair Bolsonaro na quarta, em seminário 
promovido pelo banco BTG Pactual. Não perdi meu tempo. Sua figura patética e 
furiosa me forçou a procurar além do óbvio. Ainda voltarei a esse ponto em 
particular. Antes, uma advertência cheia de evidências eloquentes.Leia mais 
(02/24/2022 - 20h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/reinaldoazevedo/2022/02/a-gravata-dos-fuzis-de-bolsonaro-diz-com-
quem-esta-o-capitalismo.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-24 00:00:00
Título: Bolsonaro é cobrado por base conservadora para condenar Putin
Descrição: A invasão russa deve se tornar mais um fator de desgaste para Jair 
Bolsonaro (PL) junto à sua base conservadora, que sempre usou a revolução 
ucraniana de 2014, que derrubou um presidente pró-Moscou, como inspiração -vem 
daí o neologismo \ucranizar o Brasil\.Leia mais (02/24/2022 - 19h36)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/02/bolsonaro-e-cobrado-por-base-conservadora-para-
condenar-putin.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-24 00:00:00
Título: Pacheco pede diálogo pacífico para solucionar crise entre Rússia e 
Ucrânia
Descrição: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), manifestou 
preocupação com o agravamento do conflito entre Rússia e Ucrânia e pediu diálogo
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para se chegar a uma solução que  contemple interesses das partes 
envolvidas .Leia mais (02/24/2022 - 12h51)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://aovivo.folha.uol.
com.br/mundo/2022/02/24/6105-putin-ataca-a-ucrania-acompanhe-ultimas-noticias-
sobre-a-acao.shtml#post413184
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-24 23:40:00
Título: Especialistas alertam para necessidade de atendimento humanizado no 
processo criminal
Descrição: Para os participantes de audiência pública na Câmara, Estatuto da 
Vítima pode evitar revitimização
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/854203-especialistas-alertam-para-
necessidade-de-atendimento-humanizado-no-processo-criminal/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-24 21:40:00
Título: Proposta estabelece piso salarial de R$ 4.650 para biólogos
Descrição: Projeto prevê ainda o reajuste do valor anualmente
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/853328-proposta-estabelece-piso-
salarial-de-r-4-650-para-biologos/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-24 18:14:00
Título: Subprocuradora da Câmara defende avanços na lei para viabilizar eleição 
de mulheres
Descrição: Deputada apoia reserva de 30% de cadeiras para mulheres no 
Parlamento, além do fim de barreiras que impedem a ampla participação feminina 
na política
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/853912-subprocuradora-da-camara-defende-
avancos-na-lei-para-viabilizar-eleicao-de-mulheres/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-25 05:05:42
Título: Forças aerotransportadas da Rússia assumem controle do território da 
usina nuclear de Chernobyl
Descrição: Forças aerotransportadas da Rússia assumem controle do território da 
usina nuclear de Chernobyl.
Url :https://br.sputniknews.com/20220225/forcas-aerotransportadas-da-russia-
assumem-controle-do-territorio-da-usina-nuclear-de-chernobyl-21578197.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-25 04:22:08
Título: Venezuela reabre passagem de fronteira com o Brasil que esteve fechada 
por quase 2 anos (VÍDEO)
Descrição: A Venezuela abriu nesta quinta-feira (24) a fronteira terrestre com o
Brasil, depois de ter permanecido quase dois anos fechada devido à pandemia de 
COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/20220225/venezuela-reabre-passagem-de-fronteira-
com-o-brasil-que-esteve-fechada-por-quase-2-anos-video-21577968.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-25 02:04:40
Título: Novas sanções da UE atingirão 70% do setor bancário russo e importantes 
empresas, diz von der Leyen
Descrição: Nesta sexta-feira (25), o Conselho Europeu, órgão da União Europeia 
(UE), anunciou uma nova rodada de sanções contra a Rússia devido às operações 
militares em Donbass.
Url :https://br.sputniknews.com/20220225/novas-sancoes-da-ue-atingirao-70-do-
setor-bancario-russo-e-importantes-empresas-diz-von-der-leyen-21577243.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-24 15:51:17
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Título: Biden: novas sanções limitarão capacidade da Rússia de realizar 
transações em dólares, euros e yens
Descrição: Além de novas sanções à Rússia, Joe Biden, presidente dos EUA, 
anunciou que está tomando medidas para proteger os americanos de aumentos nos 
preços do gás, e enviou tropas norte-americanas adicionais à Alemanha.
Url :https://br.sputniknews.com/20220224/biden-sancoes-russia-dolares-euros-
yens-21570673.html
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