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Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: O Brasil se aproxima das 650.000 mortes de Covid-19
Descrição: Brasilia, 28 feb (Prensa Latina) O Brasil acumulou até hoje 649.134 
perdas humanas devido ao Covid-19, somando 221 de sábado a domingo, de acordo 
com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510965&SEO=brasil-se-acerca-a-
las-650-mil-muertes-por-covid-19

Fonte: RIA - Russia
Data: 2022-02-28
Título: A delegação ucraniana chegou ao local das negociações com a Rússia
Descrição: A delegação da Ucrânia chegou ao local de negociações com a Rússia na
região de Gomel, na Bielorrússia, informa o correspondente da RIA Novosti. No 
total, dois helicópteros voaram - eles são representantes de Kiev .
Url : https://ria.ru/20220228/peregovory-1775515698.html 

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-27
Título: Crise: 70% das famílias brasileiras estão endividadas e 43% não sabem 
como pagar
Descrição: Levantamento da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), aponta 
crescente endividamento dos brasileiros: 69,7% da população do país está 
endividada. Destes, 43,2% declaram que não conseguirão quitar seus débitos. As 
principais razões são: derretimento do poder de compra dos salários, desemprego 
e informalidade, inflação e má gestão da economia pelo governo de Jair 
Bolsonaro. O estudo foi divulgado nesta semana e contou com apoio do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/02/70-familias-estao-
endividadas/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-27 15:42:48
Título: Chuva de agrotóxicos envenena reduto de agricultura familiar cercado por
pecuária na Amazônia
Descrição: Com produção de café orgânico e hortaliças, famílias atingidas vivem 
clima de tensão e resistem à pressão de fazendeiros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/27/chuva-de-agrotoxicos-envenena-
reduto-de-agricultura-familiar-cercado-por-pecuaria-na-amazonia

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-02-27
Título: PGR manda arquivar ação que acusa Bolsonaro de crime que ele mesmo 
confessou
Descrição: Vice-procurador-geral da República alegou "falta de provas" em ação 
que acusa Bolsonaro de interferência no Iphan, sendo que o próprio presidente 
admitiu que interferiu no órgão para favorecer as Lojas Havan
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/2/26/pgr-manda-arquivar-ao-que-
acusa-bolsonaro-de-crime-que-ele-mesmo-confessou-110733.html 
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-27 09:27:32
Título: Cortes do governo federal afetam programa de implantação de cisternas no
semiárido
Descrição: A tecnologia social fortalece a permanência da população no semiárido
e incentiva a agricultura familiar
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/27/cortes-do-governo-federal-
afetam-programa-de-implantacao-de-cisternas-no-semiarido
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Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-02-27
Título: Bolsonaro mente sobre conversa com Putin
Descrição: O Ministério das Relações Exteriores negou que o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) tenha conversado por telefone com o presidente russo Vladimir 
Putin, neste domingo (27). Em entrevista coletiva à imprensa no início da noite,
o chefe do Executivo havia comentado sobre conversa de mais de duas horas com 
Putin. Conforme a Assessoria de Imprensa do Gabinete do MRE, ao falar mais cedo 
o presidente se referia às duas horas de conversa ao vivo, na visita à Rússia. 
Não houve telefonema neste domingo, segundo o Itamaraty.
Na coletiva realizada no Guarujá, no Forte dos Andradas, o mote foi a guerra na 
Ucrânia – sobre a qual Bolsonaro voltou a defender que o Brasil permaneça 
neutro. O presidente passa o Carnaval na cidade litorânea.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/jamil-chade-bolsonaro-fake-news/ 

Fonte: Revista Forum
Data: 2022-02-27
Título: Boulos: guerra no mundo e o miliciano vagabundo descansa no Guarujá 
Descrição: O balneário no litoral paulista foi parar entre os assuntos mais 
comentados nas redes após Bolsonaro ir para lá no carnaval
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/2/27/boulos-guerra-no-mundo-
miliciano-vagabundo-descansa-no-guaruja-110743.html 

Fonte: Vermelho
Data: 2022-02-27
Título: Stella: como a mídia faz guerra suja pró-EUA e pró-nazistas na Ucrânia
Descrição: Renomada jornalista argentina condenou “perseguições e crimes de 
lesa-humanidade praticados durante anos pelo governo ucraniano. “O que está 
havendo na Ucrânia é uma campanha feroz de desinformação, uma guerra suja da 
mídia pró-Estados Unidos contra a Rússia em favor das forças nazifascistas, com 
vídeos falsos e fake news”, afirmou em entrevista exclusiva a jornalista 
argentina Stella Calloni.  Correspondente de guerra, especialista em Política 
Internacional, ganhadora de inúmeros prêmios, como o Latino-Americano de 
Jornalismo de 1987, Stella denunciou as “perseguições e crimes de lesa-
humanidade praticados durante anos pelo governo ucraniano” e alertou que 
“parcela expressiva da população de todos os nossos países está sendo intoxicada
pelas mentiras que vêm consumindo, o que vai contra os seus próprios 
interesses”. “O fato é que a informação está sendo usada como arma de guerra do 
Pentágono”, sublinhou.
Url : https://vermelho.org.br/2022/02/27/stella-como-a-midia-faz-guerra-suja-
pro-eua-e-pro-nazistas-na-ucrania/ 

Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-02-26
Título: Quem se beneficia com a crise na Ucrânia?
Descrição: Dentro do reino da rapina econômica, dois componentes importantes são
a contínua dedicação de vastas somas de dinheiro ao Complexo Industrial Militar;
e o outro que se torna mais evidente a cada dia nas incessantes ameaças do 
governo Joe Biden à Rússia, o desejo dos produtores de energia americanos de 
invadir os mercados europeus com gás natural fragilizado. A mídia desonesta 
satura o mundo com especulações sobre a intenção da Rússia de anexar a Ucrânia e
especula muito ridiculamente sobre o suposto desejo de Moscou de congelar a 
Europa cortando o fornecimento de gás, mas muito poucos repórteres na mídia 
corporativa perguntam quem se beneficiará economicamente com o impasse na Europa
Oriental. Pois a resposta a esta pergunta revela claramente que a fonte do 
conflito não é a Rússia.
Url : https://espanol.almayadeen.net/articles/1561231/qui%C3%A9nes-se-
benefician-de-la-crisis-en-ucrania 

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-27 12:49:08
Título: Contra fake news, pré-candidatos à Presidência já começam a montar 
equipes jurídicas
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Descrição: Maior desafio será identificar e combater responsáveis por 
disseminação de notícias falsas
Url :https://www.cartacapital.com.br/carta-capital/contra-fake-news-pre-
candidatos-a-presidencia-ja-comecam-a-montar-equipes-juridicas/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-27 10:10:00
Título: Telegram suspende conta de Allan dos Santos após determinação do STF
Descrição: Na nova página, Allan dos Santos publicou um tutorial de como burlar 
o bloqueio no Telegram e voltar a ter o acesso à página principal na plataforma
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/telegram-suspende-conta-de-allan-
dos-santos-apos-determinacao-do-stf/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-27 17:21:35
Título: Candidatos ignoram proibição e escancaram campanha política
Descrição: A legislação e a jurisprudência proíbem pedidos explícitos e 
implícitos de voto antes do período autorizado pelo TSE
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/candidatos-ignoram-proibicao-e-
escancaram-campanha-politica/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-27 14:46:45
Título: Ucrânia tentará negociar com a Rússia, mas com ceticismo, diz Zelensky
Descrição: Antes da invasão, a Ucrânia havia pedido diálogo com Moscou, que 
rejeitou a proposta
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/ucrania-tentara-negociar-com-a-
russia-mas-com-ceticismo-diz-zelensky/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-27 14:41:24
Título: Guerra entre Rússia e Ucrânia pode impactar inflação e PIB no Brasil
Descrição: Combustíveis, alimentos e câmbio sofrem efeitos do conflito
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/guerra-entre-russia-e-ucrania-pode-
impactar-inflacao-e-pib-no-brasil/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2022-02-28 05:00:33
Título: O carnaval privado e o baque da festa sem rua
Descrição: Ainda em janeiro, a prefeitura do Rio de Janeiro comunicou aos 
organizadores de blocos a decisão de cancelar o carnaval de rua de 2022. Assim 
como no Rio, as festas de rua foram canceladas em pelo menos 70% das cidades 
brasileiras, de acordo com levantamento feito pela Confederação Nacional dos 
Municípios neste mês, mas 24,5% decidiram manter as festas privadas. Se por um 
lado a decisão de suspender o carnaval de rua e adiar os desfiles das escolas de
samba foi celebrada por infectologistas e epidemiologistas como forma de conter 
o avanço da Covid no Brasil, por outro gerou questionamentos. Por que proibir 
apenas o carnaval de rua, se estão liberadas festas pagas, eventos esportivos e 
religiosos? Em janeiro, por exemplo, o governador do Rio, Claudio Castro, cantou
num evento gospel, que reuniu milhares de pessoas no parque Olímpico. 
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/o-carnaval-privado-o-baque-da-festa-sem-
rua-25412972
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-27 00:00:00
Título: Processo de Lula após ameaça com arma esbarra em vai e vem entre juízes 
e completa um ano
Descrição: O processo movido por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra o 
empresário José Sabatini, que gravou vídeo em que ameaçou atirar nele, completa 
um ano em março e, mesmo com tramitação prioritária, não tem decisão.Leia mais 
(02/27/2022 - 23h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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m.br/colunas/painel/2022/02/processo-de-lula-apos-ameaca-com-arma-esbarra-em-
vai-e-vem-entre-juizes-e-completa-um-ano.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-27 00:00:00
Título: Exército admite abrir mão da Defesa para Marinha se Braga Netto for vice
de Bolsonaro
Descrição: O Exército avalia ceder para a Marinha o comando do Ministério da 
Defesa, caso o atual titular da pasta, general Walter Braga Netto, deixe o cargo
para se tornar o candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro (PL).Leia mais 
(02/27/2022 - 22h30)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/02/exercito-admite-abrir-mao-da-defesa-para-marinha-se-
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Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2022-02-27 00:00:00
Título: Lei de Proteção de Dados está sendo usada contra transparência
Descrição: Pouco antes de morrer, o grande jornalista e então diretor da 
organização Transparência Brasil, Claudio Weber Abramo, escreveu um artigo 
seminal na Folha chamado \Risco de Retrocesso na Proteção de Dados 
Pessoais\.Leia mais (02/27/2022 - 20h47)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/colunas/ronaldolemos/2022/02/lei-de-protecao-de-dados-esta-sendo-usada-
contra-transparencia.shtml
 
Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-02-27 15:38:59
Título: Brasil é o país onde o extremismo de direita mais avança, aponta estudo
Descrição: Atualmente, o Brasil é o país onde grupos de extrema direita mais 
crescem no mundo, é o que aponta pesquisa feita pala ONG Anti-Defamation League 
(ADL). Segundo os dados divulgados pelo Observatório da Extrema Direita, que faz
o monitoramento de grupos de extrema direita em universidades brasileiras e de 
outros países, São Paulo é o [ ]The post Brasil é o país onde o extremismo de 
direita mais avança, aponta estudo appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/brasil-e-o-pais-onde-o-
extremismo-de-direita-mais-avanca-aponta-estudo/

Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-02-27
Título: O domínio imperialista na África
Descrição: Por Lauro Allan Almeida Duvoisin, Artigo analisa como interesses 
imperialistas foram precedentes para a Iª Guerra Mundial, porém mantendo sempre 
a coesão sobre a exploração do continente africano. No dia 26 de fevereiro de 
1885 se encerrava a Conferência de Berlim que reuniu na capital do Império 
Alemão as principais potências europeias da época. O objetivo desse encontro 
diplomático que durou três meses era resolver os conflitos entre as grandes 
potências, que estavam expandindo sua área de atuação no continente africano. O 
resultado foi uma série de acordos de partilha delimitando os domínios de cada 
um dos impérios coloniais.
Url : https://mst.org.br/2022/02/27/o-dominio-imperialista-na-africa/ 

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-28 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta segunda-feira, 28 de fevereiro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta segunda-feira (28), marcada pelas negociações entre o lado 
russo e ucraniano em Belarus, pelas severas sanções ocidentais contra Moscou e 
por informações sobre o último teste de míssil da Coreia do Norte.
Url :https://br.sputniknews.com/20220228/manha-com-sputnik-brasil-destaques-
desta-segunda-feira-28-de-fevereiro-21618357.html
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-28 04:10:59
Título: Aviação russa obtém supremacia aérea sobre toda a Ucrânia, diz MD da 
Rússia
Descrição: De acordo com o Ministério da Defesa, a aviação russa conquistou a 
supremacia aérea sobre o território ucraniano.
Url :https://br.sputniknews.com/20220228/aviacao-russa-obtem-supremacia-aerea-
sobre-toda-a-ucrania-diz-md-da-russia-21617051.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Acadêmicos latino-americanos acusam Israel de praticar o apartheid
Descrição: 28 de febrero de 2022,   3:5Ramallah, 28 de fevereiro (Prensa Latina)
Mais de 220 acadêmicos de 14 países latino-americanos denunciaram Israel como um
Estado que pratica o apartheid contra os palestinos, informou hoje a agência 
oficial de notícias Wafa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=510982&SEO=academicos-
latinoamericanos-acusan-a-israel-de-practicar-apartheid
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-27 00:47:42
Título: Ministro iraniano pede interesse real do Ocidente: 'Teerã está pronta 
para concluir acordo nuclear'
Descrição: O Irã está pronto para \concluir imediatamente\ o acordo nuclear após
o fim das negociações em Viena, na Áustria, disse o ministro das Relações 
Exteriores iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, neste sábado (26).
Url :https://br.sputniknews.com/20220227/ministro-iraniano-pede-interesse-real-
do-ocidente-teera-esta-pronta-para-concluir-acordo-nuclear-21604407.html

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-27 23:49:50
Título: Mais de 65% dos eleitores dizem 'sim' no referendo constitucional em 
Belarus
Descrição: Mais de 65% dos participantes do referendo sobre as emendas 
constitucionais se manifestaram a favor de aprová-las, informaram as autoridades
de Belarus.
Url :https://br.sputniknews.com/20220227/mais-de-65-dos-eleitores-dizem-sim-no-
referendo-constitucional-em-belarus-21615640.html
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