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Fonte: Rede Brasil Atual 
Data: 2022-02-25
Título: Bolsonaro afasta mais um diretor-geral da Polícia Federal. Número dois 
da Justiça assume
Descrição:  Não se sabe qual o motivo da substituição. Mas, nas últimas semanas,
a delegada da PF Denisse Dias Ribeiro irritou profundamente o Palácio do 
Planalto e o clã Bolsonaro, ao concluir em relatório que Jair Bolsonaro 
teve participação “direta, voluntária e consciente” no vazamento de um inquérito
sigiloso divulgado por ele mesmo em suas redes sociais, em agosto de 2021. A 
atuação do presidente foi, portanto, criminosa.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/02/bolsonaro-afasta-mais-
um-diretor-geral-da-policia-federal-numero-2-da-justica-assume/ 

Fonte: Rede Brasil Atual 
Data: 2022-02-25
Título: Moraes: Telegram tem 24 horas para banir Allan dos Santos ou será 
bloqueado
Descrição: O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), 
determinou hoje (25) que o aplicativo Telegram tem um prazo de 24 horas para 
banir perfis investigados no chamado inquérito das milícias digitais. Estes 
grupos articulam diversas formas de ataques contra a democracia pela internet. 
Em caso de decumprimento do prazo, o aplicativo será bloqueado no Brasil por 48 
horas. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/02/moraes-telegram-tem-
24-horas-para-banir-allan-dos-santos-ou-sera-bloqueado/ 

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-02-25
Título: Petrobras: deputados querem saber por que Bolsonaro distribui 96% dos 
lucros a acionistas 
Descrição: Dos R$ 106 bilhões de lucros, R$ 101 bilhões teriam ido parar nas 
contas privadas. No requerimento, parlamentares pedem lista dos 50 maiores 
acionistas.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/2/25/petrobras-deputados-querem-
saber-por-que-bolsonaro-distribui-96-dos-lucros-acionistas-110683.html 

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-02-25
Título: Ministro da Justiça de Bolsonaro nomeia amigo acusado de corrupção para 
cargo de confiança
Descrição: >O delegado Cristiano Barbosa Sampaio e o governador do Tocantins 
Mauro Carlesse foram afastados sob acusação de integrarem organização criminosa
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/2/25/ministro-da-justia-de-
bolsonaro-nomeia-amigo-acusado-de-corrupo-para-cargo-de-confiana-110669.html 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-25 15:56:55
Título: Bolsonaro espalha mensagem com notícia falsa sobre ministro do STF
Descrição: Presidente encaminhou a aliados vídeo de 2017 que mostra fala 
distorcida de Barroso a respeito do voto impresso, Supremo diz que se trata de 
gravação 'editada e fora de contexto'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-espalha-mensagem-com-
noticia-falsa-sobre-ministro-do-stf/ 

Fonte: Brasil 247
Data: 2022-02-25
Título: "Governo Biden vai preferir Lula a Bolsonaro", diz Glenn Greenwald
Descrição: O jornalista Glenn Greenwald concedeu entrevista ao editor da TV 247,
Leonardo Attuch, em que abordou o tema das eleições presidenciais de 2022 e 
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trouxe um ponto de vista surpreendente.  "A tradição americana é sempre apoiar o
candidato de direita na América Latina, mas nesta eleição Joe Biden vai preferir
Lula a Bolsonaro", avalia. Isso porque Bolsonaro mantém laços estreitos com 
Donald Trump e também porque o líder da extrema-direita no Brasil acaba de se 
aproximar de Vladimir Putin, inimigo número um dos Estados Unidos. "Lula e 
Geraldo Alckmin oferecem mais estabilidade".
Url : https://www.brasil247.com/poder/governo-biden-vai-preferir-lula-a-
bolsonaro-diz-glenn-greenwald 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-25 20:18:28
Título: No restaurante de Bela Gil, Lula recebe apoio de lideranças da luta 
por \comida de verdade\
Descrição: Evento nesta quinta (24) debateu reforma agrária e o desmonte das 
políticas públicas voltadas à alimentação saudável
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/25/no-restaurante-de-bela-gil-lula-
recebe-apoio-de-liderancas-da-luta-por-comida-de-verdade
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-25 18:52:26
Título: Liberdade para Assange é reivindicada em protestos em seis capitais 
brasileiras e no exterior
Descrição: Manifestantes pressionaram autoridades diplomáticas dos EUA e Reino 
Unido contra prisão do fundador do Wikileaks
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/25/liberdade-para-assange-e-
reivindicada-em-protestos-em-seis-capitais-brasileiras-e-no-exterior

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-25 19:43:10
Título: Ucrânia diz que aceita conversar, enquanto se fecha o cerco russo a 
Kiev, o essencial do 2º dia de conflitos
Descrição: Horas após o Kremlin acusar o governo Zelensky de 'desaparecer', a 
Ucrânia afirmou que resta definir o local das tratativas
Url :https://www.cartacapital.com.br/carta-capital/ucrania-diz-que-aceita-
conversar-enquanto-se-fecha-o-cerco-russo-a-kiev-o-essencial-do-2o-dia-de-
conflitos/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-25 20:14:19
Título: Rússia veta resolução contra ‘agressão’ à Ucrânia na ONU, Brasil vota a 
favor
Descrição: A votação contou com as abstenções de China, Índia e Emirados Árabes 
Unidos
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/russia-veta-resolucao-contra-
agressao-a-ucrania-na-onu-brasil-vota-a-favor/

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-25 10:43:39
Título: Forças da Ucrânia implantam sistemas de artilharia em áreas residenciais
de Kiev, diz Moscou
Descrição: Dados de inteligência mostram que o Exército ucraniano posicionou 
lançadores múltiplos de foguetes Grad na praça Shevchenko em Kiev, a fim de 
disparar contra a área do aeródromo de Gostomel, informou nesta sexta-feira (25)
o Ministério da Defesa da Rússia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220225/forcas-da-ucrania-implantam-sistemas-
de-artilharia-em-areas-residenciais-de-kiev-diz-moscou-21583308.html
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-25 17:03:09
Título: Putin sobe o tom contra governo ucraniano, explosões são ouvidas em Kiev
Descrição: No segundo dia após conflito ser deflagrado, tropas se aproximam da 
capital da Ucrânia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/25/putin-sobe-o-tom-contra-governo-
ucraniano-explosoes-sao-ouvidas-em-kiev
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Fonte: The Intercept
Data: 2022-02-26 08:00:59
Título: Bolsonaristas queriam ‘ucranizar o Brasil’, mas tiveram que engolir 
Putin
Descrição: Além da base entrar em parafuso, vice compara Putin a Hitler. Esse é 
o nível da bagunça que contaminou a diplomacia brasileira.  The post 
Bolsonaristas queriam ‘ucranizar o Brasil’, mas tiveram que engolir Putin 
appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/02/26/bolsonaristas-queriam-ucranizar-brasil-
tiveram-engolir-putin/

Fonte: Congresso em Foco
Título: Guerra na Ucrânia e traições acirram crise no bolsonarismo
Descrição: Se as pesquisas desta semana trouxeram algum alento ao entorno do 
presidente Jair Bolsonaro demonstrando algum esboço de recuperação, há outros 
fatores fora delas que apontam para problemas que a turma que tenta reeleger o 
capitão terá que resolver. Ficaram explicitadas algumas divergências que, se não
forem resolvidas, podem acabar esfacelando a base montada em [ ]The post Guerra 
na Ucrânia e traições acirram crise no bolsonarismo appeared first on Congresso 
em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/guerra-na-ucrania-e-
traicoes-acirram-crise-no-bolsonarismo/

Fonte: DefesaNet RSS
Título: Notas Estratégicas BR - Ucrânia -- Diferente da posição do presidente os
militares brasileiros apoiam a Ucrânia
Url :https://www.defesanet.com.br/nbr/noticia/43736/Notas-Estrategicas-BR---
Ucrania----Diferente-da-posicao-do-presidente-os-militares-brasileiros-apoiam-a-
Ucrania/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-25 22:40:10
Título: Paraguai diz que posicionamento conjunto do Mercosul sobre Ucrânia \
ainda está em negociação\
Descrição: Publicada na noite desta sexta (25), nota é reação à notícia de que 
bloco teria feito manifesto sobre tema sem o Brasil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/25/paraguai-diz-que-posicionamento-
conjunto-do-mercosul-sobre-ucrania-ainda-esta-em-negociacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-25 15:31:21
Título: Ucrânia reconsidera negociações com Rússia, diz porta-voz do Kremlin
Descrição: Rússia e Ucrânia manifestaram hoje uma abertura para estabelecer 
negociações, mas contatos foram interrompidos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/25/ucrania-reconsidera-negociacoes-
com-russia-diz-porta-voz-do-kremlin
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-25 15:24:35
Título: Guerras pelo mundo: Síria, Somália e Iêmen também sofreram ataques 
aéreos nos últimos dias
Descrição: Conflito entre Rússia e Ucrânia não é o único que registrou 
bombardeios pelo ar durante a semana
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/25/guerras-pelo-mundo-siria-
somalia-e-iemen-tambem-sofreram-ataques-aereos-nos-ultimos-dias

Fonte: Vatican News - Português
Título: Guerra na Ucrânia, o Papa na Embaixada da Rússia para expressar 
preocupação
Descrição: Francisco, nesta manhã, na sede em Via della Conciliazione, por mais 
de meia hora. O Pontífice está acompanhando de perto a evolução da situação no 
país do Leste Europeu, sob ataque desde 24 de fevereiro, onde se contram 
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inúmeros mortos e feridos. Nesta quinta-feira o apelo do cardeal Parolin a dar 
mais espaço à negociação.                    Leia tudo                     
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-02/guerra-na-ucrania-o-papa-
na-embaixada-da-russia.html

Fonte: Agencia EFE | www.efe.com | Edición América
Data: 2022-02-26 01:53:00
Título: BRASIL HOMOFOBIA - O Brasil continua sendo o país com o maior número de 
mortes homofóbicas do mundo
Url :http://www.efe.com/efe/america/sociedad/brasil-continua-como-el-pais-con-
mas-muertes-por-homofobia-en-mundo/20000013-4748706?
utm_source=wwwefecom&utm_medium=rss&utm_campaign=rss

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-02-25
Título: STF aprova revisão da vida toda do INSS para aposentados. Veja se você tem direito
Descrição: O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) deu 
o voto de minerva para que os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) possam pedir a revisão da vida toda de suas 
aposentadorias. O placar estava empatado em cinco a cinco em junho de 2021. Como
são 11 ministros da Corte, Moraes deu o voto decisivo nesta sexta-feira (25).
Essa revisão permite aos aposentados que, antes de julho de 1994, já contribuíam
com a Previdência, peçam que essas contribuições sejam incluídas no cálculo 
final da aposentadoria.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/stf-aprova-revisao-da-vida-toda-do-inss-
para-aposentados-veja-se-voce-tem-direit-529d 

Fonte: Congresso em Foco
Título: Caso Moïse Kabagambe: comissões do Congresso recomendam aprovação de 
leis para migrantes
Descrição: As comissões de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal divulgaram o relatório final da missão conjunta realizada no Rio de 
Janeiro, no último dia 14, para acompanhar as investigações do assassinato do 
congolês Moïse Kabagambe. Além de cobrar as autoridades locais para investigar o
caso e encontrar os culpados, o relatório [ ]The post Caso Moïse Kabagambe: 
comissões do Congresso recomendam aprovação de leis para migrantes appeared 
first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/congresso-nacional/caso-moise-
kabagambe-comissoes-do-congresso-recomendam-aprovacao-de-leis-para-migrantes/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-25 14:44:01
Título: Tragédia em Petrópolis (RJ): número de mortos chega a 217, e 33 pessoas 
continuam desaparecidas
Descrição: Do total de vítimas até agora, 128 são mulheres, 89 homens e 42 
crianças e adolescentes, segundo a Polícia Civil
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/25/tragedia-em-petropolis-rj-
numero-de-mortos-chega-a-217-e-33-pessoas-continuam-desaparecidas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-25 13:40:08
Título: Em ato, mulheres do DF denunciam omissão do governo nas políticas de 
combate ao feminicídio
Descrição: Manifestação em Samambaia aponta crescente de casos na Região 
Administração e pede justiça
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/25/em-ato-mulheres-do-df-denunciam-
omissao-do-governo-nas-politicas-de-combate-ao-feminicidio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-25 12:33:43
Título: Duas estudantes são vítimas de transfobia em escola estadual de 
Pernambuco
Descrição: Em vídeo que circula nas redes sociais, as alunas aparecem sendo 
hostilizadas por outros adolescentes
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/25/duas-estudantes-sao-vitimas-de-
transfobia-em-escola-estadual-de-pernambuco
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-25 11:53:11
Título: Curitiba terá ato em memória de Moïse e em apoio ao mandato do vereador 
Renato Freitas
Descrição: Celebração acontece neste sábado (26), a partir das 15h, no bairro 
Pinheirinho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/25/curitiba-tera-ato-em-memoria-de-
moise-e-em-apoio-ao-mandato-do-vereador-renato-freitas

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-25 11:09:38
Título: Lula tem 43% e continua com larga vantagem sobre Bolsonaro, que tem 26%,
diz pesquisa Ipespe
Descrição: Resultado do levantamento coincide com pesquisas MDA e Ideia, que 
também foram divulgadas nos últimos dias
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/25/lula-tem-43-e-continua-com-
larga-vantagem-sobre-bolsonaro-que-tem-26-diz-pesquisa-ipespe
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-25 10:54:31
Título: Trabalho precarizado no iFood mobiliza greves de entregadores pelo país,
entenda demandas
Descrição: Além dos breques em Limeira, Vitória, Cuiabá, Florianópolis e Rio 
Branco, trabalhadores falam de greve nacional em abril
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/25/trabalho-precarizado-no-ifood-
mobiliza-greves-de-entregadores-pelo-pais-entenda-demandas
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-25 16:14:19
Título: Policiais grevistas têm primeira derrota na Justiça de Minas Gerais
Descrição: TJ-MG determinou que os policiais civis e penais do estado encerrem a
paralisação e voltem ao trabalho
Url :https://www.cartacapital.com.br/justica/policiais-grevistas-tem-primeira-
derrota-na-justica-de-minas-gerais/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-25 14:40:27
Título: Reforma Trabalhista deixou o nosso capitalismo ainda mais selvagem. 
Revogação já!
Descrição: A lei de 2017 ainda é festejada pelos neoliberais sem nenhuma 
preocupação social
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/frente-ampla/reforma-trabalhista-
deixou-o-nosso-capitalismo-ainda-mais-selvagem-revogacao-ja/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-25 14:25:53
Título: Rússia busca aliados na América Latina em plena ofensiva militar na 
Ucrânia
Descrição: Ultimamente, mesmo quando os tambores da guerra já eram ouvidos na 
Ucrânia, a Rússia vinha fazendo um frenético deslocamento diplomático pela 
América Latina, zona de influência dos Estados Unidos, em busca de aliados
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/russia-busca-aliados-na-america-
latina-em-plena-ofensiva-militar-na-ucrania/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-25 14:24:54
Título: As eleições serão uma disputa entre democracia e antidemocracia. O resto
é distração
Descrição: É difícil que a agenda moral de campanha funcione para Bolsonaro como
em 2018 
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Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/as-eleicoes-serao-uma-disputa-
entre-democracia-e-antidemocracia-o-resto-e-distracao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-25 14:17:14
Título: Taleban pede ‘moderação’ e ‘diálogo’ para resolver crise na Ucrânia
Descrição: Em comunicado, os fundamentalistas afirmam que 'todos os lados 
precisam desistir de adotar posições que possam intensificar a violência'
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/taleban-pede-moderacao-e-dialogo-
para-resolver-crise-na-ucrania/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-25 14:09:15
Título: O País do golpe
Descrição: No golpe do bilhete premiado, do lote na lua e da aliança no chão, 
ninguém cai mais, mas no golpe digital todo mundo está caindo
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/o-pais-do-golpe/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2022-02-25 17:00:39
Título: Apetite da Rússia por afastar EUA de suas fronteiras pode não se limitar
à Ucrânia
Descrição: Invasão pode precipitar uma Guerra Fria do século 21 e consolidar a 
multipolaridade EUA versus China e Rússia.The post Apetite da Rússia por afastar
EUA de suas fronteiras pode não se limitar à Ucrânia appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/02/25/apetite-da-russia-por-afastar-eua-de-
suas-fronteiras-pode-nao-se-limitar-a-ucrania/
 
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: IHU Notícias
Data: 2022-02-25 03:00:00
Título: A pobreza e a desigualdade urbana são vendidas como algo “peculiar” e 
“extravagante”. Entrevista especial com Camila D’Ottaviano
Descrição:  
O crescimento dos despejos e a http://www.ihu.unisinos.br/616479-a-pobreza-e-a-
desigualdade-urbana-sao-vendidas-como-algo-peculiar-e-extravagante-entrevista-
especial-com-camila-d-ottaviano
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-26 05:54:20
Título: Bruno Astuto: Um hino
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/ela/bruno-astuto-um-hino-25411586
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-26 05:01:57
Título: Mesmo com prisão de líderes da milícia da comunidade, programa Cidade 
Integrada não vai entrar em Rio das Pedras
Descrição: RIO — Apesar da operação que prendeu a cúpula da milícia que comanda 
a região de Rio das Pedras, ainda não há previsão da extensão do Programa Cidade
Integrada, já implementado na vizinha Muzema, para a região. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/mesmo-com-prisao-de-lideres-da-milicia-da-
comunidade-programa-cidade-integrada-nao-vai-entrar-em-rio-das-pedras-25411718
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Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-26 00:00:00
Título: Invasão da Ucrânia racha grupos bolsonaristas, afirma especialista
Descrição: Enquanto a comunidade internacional repudia a invasão da Ucrânia por 
tropas russas, o presidente Jair Bolsonaro (PL) hesita e seu governo não 
apresenta resposta uniforme.Para David Magalhães, coordenador do Observatório da
Extrema Direita, um dos fatores que explicam essa atitude é o racha dentro da 
base ideológica bolsonarista.Leia mais (02/26/2022 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/invasao-da-ucrania-racha-grupos-bolsonaristas-afirma-
especialista.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-25 00:00:00
Título: Uber reproduz antigas relações servis, afirma desembargador
Descrição: Ao julgar apelação de um motorista que foi descredenciado 
unilateralmente da plataforma de aplicativos Uber, sem direito de defesa, um 
magistrado identificou nessa prática resquícios das antigas formas de exploração
dos escravos urbanos.Leia mais (02/25/2022 - 20h52)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/blogs/frederico-vasconcelos/2022/02/uber-reproduz-antigas-relacoes-servis-
afirma-desembargador.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-25 00:00:00
Título: Entorno de Bolsonaro minimiza impacto eleitoral com guerra na Ucrânia
Descrição: ?Ainda que o cenário esteja incerto quanto ao conflito entre Rússia e
Ucrânia, o entorno do presidente Jair Bolsonaro (PL) avalia que o posicionamento
do Brasil não trará impacto eleitoral.Leia mais (02/25/2022 - 20h07)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/entorno-de-bolsonaro-minimiza-impacto-eleitoral-com-guerra-
na-ucrania.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-25 00:00:00
Título: Corte no IPI por Bolsonaro vai afetar serviços à população mais pobre, 
dizem secretários da Fazenda
Descrição: Em reação ao corte linear de 25% no IPI (Imposto sobre Produtos 
Industrializados) oficializado pelo governo Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-
feira (25), os secretários estaduais de Fazenda apontam histórico de 
ineficiência da medida como estímulo à indústria e inexistência de um aumento 
estrutural da arrecadação que justifique a redução de receitas.Leia mais 
(02/25/2022 - 19h45)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/02/corte-no-ipi-por-bolsonaro-vai-afetar-servicos-a-
populacao-mais-pobre-dizem-secretarios-da-fazenda.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-25 00:00:00
Título: Jornalista é intimidada ao cobrir greve de motoristas de ônibus no Rio
Descrição: Uma repórter do SBT foi intimidada nesta sexta-feira (25) por dois 
homens durante a cobertura de uma greve de motoristas do sistema de corredores 
de ônibus BRT no Rio de Janeiro.Leia mais (02/25/2022 - 19h39)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/jornalista-e-intimidada-ao-cobrir-greve-de-motoristas-de-
onibus-no-rio.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
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Data: 2022-02-25 00:00:00
Título: Petrobras vendeu R$ 263,4 bilhões em ativos desde 2015, aponta 
levantamento
Descrição: Levantamento feito pelo Observatório Social da Petrobras, organização
mantida pela Federação Nacional dos Petroleiros (FNP), aponta que a venda de 
ativos da estatal de janeiro de 2015 a 23 de fevereiro de 2022 alcançou a soma 
de R$ 263,4 bilhões.Leia mais (02/25/2022 - 15h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/02/petrobras-vendeu-r-2634-bilhoes-em-ativos-desde-
2015-aponta-levantamento.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-02-25 22:01:00
Título: Projeto amplia prazo para que crianças e adolescentes busquem reparação 
civil por abuso sexual
Descrição: Prazo de prescrição hoje é de 3 anos, proposta eleva para 20 anos em 
caso de crime contra a dignidade sexual
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/854075-projeto-amplia-prazo-para-que-
criancas-e-adolescentes-busquem-reparacao-civil-por-abuso-sexual/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-25 20:11:43
Título: Hungria oferece plataforma para diálogo entre Rússia e Ucrânia
Descrição: Nesta sexta-feira (25), o governo da Hungria ofereceu formalmente uma
plataforma para diálogo entre Rússia e Ucrânia enviando a proposta para ambas as
partes.
Url :https://br.sputniknews.com/20220225/hungria-oferece-plataforma-para-
dialogo-entre-russia-e-ucrania-21592364.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-25 19:24:32
Título: Pequim pede que exigências da Rússia sobre expansão da OTAN sejam 
consideradas
Descrição: Pequim pediu que as exigências de segurança da Rússia fossem levadas 
em consideração nas condições da expansão da OTAN, disse o ministro das Relações
Exteriores chinês, Wang Yi.
Url :https://br.sputniknews.com/20220225/pequim-pede-para-que-exigencias-da-
russia-sobre-expansao-da-otan-sejam-consideradas-21591923.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-25 14:32:41
Título: Inteligência da China acusa EUA de promover ataques cibernéticos e 
espionagem em 45 países
Descrição: Grupo de hackers da elite da Agência de Segurança Nacional dos EUA 
(NSA) estava usando um backdoor secreto para monitorar 45 países e regiões ao 
longo de uma década.
Url :https://br.sputniknews.com/20220225/inteligencia-da-china-acusa-eua-de-
promover-ataques-ciberneticos-e-espionagem-em-45-paises-21587547.html
 
Fonte: Xinhua - China
Título: Ministro das Relações Exteriores chinês explica a posição básica da 
China sobre a questão ucraniana 
Descrição: O Conselheiro de Estado chinês e Ministro das Relações Exteriores 
Wang Yi explicou hoje a posição básica da China sobre a questão ucraniana. Wang 
fez as observações e trocou opiniões sobre a situação na Ucrânia durante 
conversas telefônicas com a Secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, 
Liz Truss, o Alto Representante da UE para Assuntos Exteriores e Política de 
Segurança Josep Borrell, e Emmanuel Bonne, conselheiro diplomático do Presidente
francês Emmanuel Macron, respectivamente. Wang explicou a posição básica da 
China sobre a questão ucraniana nos cinco pontos seguintes. Em primeiro lugar, a
China é firmemente a favor de respeitar e salvaguardar a soberania e a 
integridade territorial de todos os países e de respeitar sinceramente os 
objetivos e princípios da Carta das Nações Unidas, disse Wang. Em segundo lugar,
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a China defende o conceito de segurança comum, abrangente, cooperativa e 
sustentável, disse ele. Terceiro, Wang disse: "A China tem acompanhado a 
evolução da questão ucraniana, e a situação atual é algo que não queremos ver". 
Em quarto lugar, o lado chinês apóia e incentiva todos os esforços diplomáticos 
para a solução pacífica da crise ucraniana. Em quinto lugar, a China acredita 
que o Conselho de Segurança da ONU deve desempenhar um papel construtivo na 
solução da questão ucraniana e que a paz e estabilidade regionais, bem como a 
segurança de todos os países, devem ser as prioridades, acrescentou ele.
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