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Fonte: Brasil de Fato
Título: Desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro será nos dias 22 e 23 de
abril
Descrição: Neste ano, as apresentações do grupo especial de São Paulo e do Rio
de Janeiro serão na mesma data
Url : https://www.brasildefato.com.br/2022/01/24/desfile-das-escolas-de-sambado-rio-de-janeiro-sera-nos-dias-22-e-23-de-abril
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-02-27
Título: Quatro desfiles de escola de samba engajados que marcaram os últimos
anos ou que desfilarão em 2022
Descrição: Carnaval é resistência por si só e algumas escolas fazem questão de
levar para seus desfiles temas que estão em alta no debate político e social do
Brasil e ainda pautar a opinião pública com questionamentos abafados; relembre
casos recentes e veja o que esperar em 2022 no desfile do Rio de Janeiro
Url : https://revistaforum.com.br/cultura/2022/2/27/quatro-desfiles-de-escolade-samba-engajados-que-marcaram-os-ultimos-anos-ou-que-desfilaro-em-2022110648.html
Fonte: ópera Mundi
Data: 2022-02-28
Título: Juca Ferreira: Brasil vive demolição da cultura
Descrição: “O Brasil vive uma tentativa de demolição de sua estrutura cultural”.
O processo, segundo ele, começou durante o governo de Michel Temer, quando
tentou-se extinguir o Ministério da Cultura. “Bolsonaro não caiu do céu, ele
representa uma parcela da sociedade, incluindo parte das elites, que se
identifica com o nível de pobreza intelectual atual e a demolição que está
inviabilizando o nosso país. São pessoas que não gostam das características da
nossa cultura, não gostam da diversidade, nem da liberdade que ela ajuda a
conquistar”, acusou. O ex-ministro destacou o fato de que, diferentemente de
outros países, onde as elites são conservadoras, mas nacionalistas, “a elite
brasileira não tem nenhum compromisso com a soberania nacional”. O projeto de
destruição da cultura, portanto, faz parte de um plano maior de enfraquecimento
do Estado. “Não há nação sem cultura, sem a criação de uma identidade na
dimensão simbólica. É aí que se consolidam as bases de uma nação, que gera um
sentimento de singularidade e pertencimento — e a cultura brasileira traz como
marca a diversidade. Não entendem o poder político da cultura e seu poder
emancipatório para um país”, lamentou.
Url : https://operamundi.uol.com.br/20-minutos/73458/juca-ferreira-brasil-vivedemolicao-da-cultura
Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-03-01
Título: Lula chega ao México e agradece secretário de López Obrador
Descrição: O ex-presidente Lula foi recebido por Marcelo Ebrard, secretário de
Relações Exteriores de López Obrador nesta segunda (28). O titular da Secretaria
de Relações Exteriores (SER), Marcelo Ebrard Casaubón, informou que neste dia 28
chegou ao México o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Através da sua conta oficial no Twitter, o secretário assegurou que o México
recebeu com os braços abertos o político, alegando que ele é um “grande amigo”
da Justiça na América Latina, assim como da nação mexicana.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/lula-chega-no-mexico/
Fonte: Agência Latino Americana de Notícias Prensa Latina
Título: Lula vai se encontrar com López Obrador no México
Descrição: Brasília, 1 mar (Prensa Latina). O ex-presidente brasileiro Luiz
Inácio Lula da Silva se encontrará amanhã na Cidade do México com o presidente
Andrés Manuel López Obrador, o site lula.com.br confirmou hoje.

Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511210&SEO=lula-a-encuentrocon-lopez-obrador-en-mexico
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-02-28
Título: Negociações não avançam entre Rússia e Ucrânia. Governos pedem ‘debate
urgente’ na ONU
Descrição: Uma primeira rodada de conversas entre representantes dos governos da
Rússia e da Ucrânia terminou sem avanço após cinco horas, de acordo com agências
internacionais. Não foram fornecidos detalhes da reunião realizada nesta segunda
(28) em área fronteiriça de Belarus, mas está previsto um segundo encontro entre
as delegações dos dois países.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/mundo/2022/02/negociacoes-russiaucrania-governos-debate-urgente-onu/
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-03-01
Título: Washington tem "responsabilidade especial" pela situação Rússia-Ucrânia:
editorial Global Times
Descrição: O conflito militar entre a Ucrânia e a Rússia entrará em seu sexto
dia em 1º de março. A guerra criou novas divisões e confrontos em escala
global. Isso também torna o campo de batalha, a situação européia e até mesmo
global mais complicada e incerta. Mas devemos ter em mente que, nas
circunstâncias atuais, a porta para uma solução pacífica para a questão
ucraniana não está completamente fechada. Uma delegação ucraniana teria chegado
a Belarus na segunda-feira para negociar com a Rússia, e as conversações
aconteceram na noite do mesmo dia. Embora ambos os lados e o mundo exterior
tenham pouca esperança de um avanço nas negociações em um curto período de
tempo, retornar à mesa de negociações é sempre um bom começo. Os países e as
forças verdadeiramente amantes da paz no mundo deveriam aproveitar esta volta
aparentemente fraca dos acontecimentos e fazer mais para promover as negociações
de paz em vez de acrescentar combustível ao fogo.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202203/1253542.shtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-28 15:37:27
Título: Folga do presidente revolta redes e tag #BolsonaroVagabundo entra na
lista das mais mencionadas
Descrição: Vídeo mostra Bolsonaro festejando em embarcação de luxo, enquanto
Brasil patina ao se posicionar sobre crise na Ucrânia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/28/folga-do-presidente-revoltaredes-e-tag-bolsonarovagabundo-entra-na-lista-das-mais-mencionadas
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-28 00:00:00
Título: Bolsonaro repete no Carnaval rotina com moto e jet-ski na 10ª ida a
Guarujá
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) repete neste feriado de Carnaval, em
Guarujá, no litoral paulista, um roteiro já conhecido de passeios de jet-ski e
motocicleta, além de jantares e saídas acompanhado de comitiva.Leia mais
(02/28/2022 - 17h35)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/bolsonaro-repete-no-carnaval-rotina-com-moto-e-jet-ski-na10a-ida-a-guaruja.shtml
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-01 04:30:55
Título: Divergências entre Bolsonaro e Itamaraty sobre invasão russa obrigam
ministros e assessores a esclarecer: vale posição da diplomacia
Descrição: BRASÍLIA — Saia justa é algo pela qual a diplomacia brasileira tem
passado com alguma frequência, desde o início da crise entre Rússia e Ucrânia. O
desencontro de informações entre o que faz o Itamaraty e o que diz o presidente
da República levou auxiliares de Jair Bolsonaro a esclarecer a embaixadores

estrangeiros e autoridades de outros países que, em momentos divergentes, o que
vale é a posição do Ministério das Relações Exteriores, e não os discursos do
presidente.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/divergencias-entre-bolsonaro-itamaratysobre-invasao-russa-obrigam-ministros-assessores-esclarecer-vale-posicao-dadiplomacia-25414237
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-01 04:30:45
Título: Segundo ministério que mais recebeu emendas secretas, Desenvolvimento
Regional não tem verba para tragédias
Descrição: BRASÍLIA - Segundo ministério mais beneficiado com as emendas de
relator no Orçamento de 2022, a pasta do Desenvolvimento Regional (MDR) afirma
que não tem recursos para uma série de ações prioritárias. Embora parlamentares
tenham destinado R$ 4,3 bilhões para suas bases eleitorais por meio das emendas
do “orçamento secreto”, a pasta liderada por Rogério Marinho, em documentos
obtidos pelo GLOBO, informa à Casa Civil da Presidência da República e ao
Ministério da Economia, que obras de contenção e amortecimento de cheias e
inundações, entre outras, estão sob risco de paralisação.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/meio-ambiente/segundo-ministerio-que-maisrecebeu-emendas-secretas-desenvolvimento-regional-nao-tem-verba-para-tragedias25414109
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-28 08:20:04
Título: Privatização da Eletrobras ameaça maior centro de pesquisa do setor
elétrico da América Latina
Descrição: Lei que autoriza venda do controle da estatal prevê fim de
investimento no Cepel, hoje bancado com recursos da empresa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/28/privatizacao-da-eletrobrasameaca-maior-centro-de-pesquisa-do-setor-eletrico-da-america-latina
Fonte: Poder360
Título: Imigrantes negros relatam racismo ao tentar sair da Ucrânia
Descrição: Refugiados africanos contam que o problema está tanto nas fronteiras
da Ucrânia, como em países vizinhos
Url :https://www.poder360.com.br/europa-em-guerra/imigrantes-negros-relatamracismo-ao-tentar-sair-da-ucrania/
Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2022-02-28
Título: Rússia se manifesta após ser banida da Copa do Mundo: “Discriminatório”
Descrição: A Federação Russa de Futebol se manifestou em um comunicado. Na nota,
eles classificaram como discriminatória a decisão da Fifa e da Uefa de suspender
as seleções e times do país da Copa do Mundo. Afirmaram ainda que irão recorrer.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/russia-banida-copa-domundo-discriminatorio/
Fonte: Colombia - Partido Comunes – Unámonos - Twitter
Data: 2022-02-28
Título: Lembremos de 1973, quando a seleção de futebol da União Soviética se
recusou a jogar no Chile, governada pelo ditador Pinochet, mas a FIFA "neutra"
deu os pontos ao Chile, uma equipe que jogou sem rival naquela partida.
Url : https://twitter.com/ComunesCol
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-28 00:00:00
Título: Erundina quer convocar ministro da Justiça para explicar alterações em
relatório sobre a ditadura
Descrição: A deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP) quer que o ministro da
Justiça, Anderson Gustavo Torres, e o ministro da Advocacia-Geral da União
(AGU), Bruno Bianco Leal, sejam convocados pela Câmara para prestar

esclarecimentos sobre a integridade do relatório final da Comissão Nacional da
Verdade (CNV).Leia mais (02/28/2022 - 23h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/monicabergamo/2022/02/erundina-quer-convocar-ministro-da-justicapara-explicar-alteracoes-em-relatorio-sobre-a-ditadura.shtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-28 19:29:12
Título: Moradores de periferias morrem 15 vezes mais por eventos climáticos
extremos, diz IPCC
Descrição: Número de pessoas expostas a secas e enchentes em cidades deve dobrar
até 2030, alerta novo relatório climático da ONU
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/28/moradores-de-periferias-morrem15-vezes-mais-por-eventos-climaticos-extremos-diz-ipcc
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-28 19:08:17
Título: Embaixador brasileiro na ONU contraria Bolsonaro e condena, mais uma
vez, invasão à Ucrânia
Descrição: Postura foi apresentada nesta segunda (28) por Ronaldo Costa Filho,
um dia antes, Bolsonaro declarou neutralidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/28/embaixador-brasileiro-na-onucontraria-bolsonaro-e-condena-mais-uma-vez-invasao-a-ucrania
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-02-28 16:46:15
Título: Racismo digitalizado: como funciona o preconceito impresso nos
algoritmos?
Descrição: Livro de Tarcízio Silva investiga racismo presente em mecanismos que
vão do reconhecimento facial à concessão de crédito
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/02/28/racismo-digitalizado-comofunciona-o-preconceito-impresso-nos-algoritmos
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-28 17:27:33
Título: Autora brasileira do IPCC aponta desafios para as cidades enfrentarem as
mudanças climáticas
Descrição: O relatório verificou uma concentração de investimentos nas chamadas
infraestruturas \cinzas\, em analogia ao concreto, em detrimento às iniciativas
verdes
Url :https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/autora-brasileira-do-ipccaponta-desafios-para-as-cidades-enfrentarem-as-mudancas-climaticas/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-28 15:32:27
Título: Bolsonaro ouve xingamentos em passeio de moto pela Baixada Santista
Descrição: Ex-capitão também encontrou manifestações de apoiadores pelos locais
por onde passou, Bolsonaro está de folga no Guarujá em meio aos conflitos
globais na Ucrânia
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/bolsonaro-ouve-xingamentosem-passeio-de-moto-pela-baixada-santista/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-28 15:29:56
Título: Em meio à guerra de dados, versões e invenções, o melhor ainda é debater
e verificar
Descrição: Atualmente, presenciamos uma verdadeira guerra de informações sobre a
Rússia, a Ucrânia e a OTAN
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/em-meio-a-guerra-de-dados-versoese-invencoes-o-melhor-ainda-e-debater-e-verificar/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-28 11:44:52

Título: Petrópolis tem 876 abrigados em 13 pontos montados pela prefeitura
Descrição: O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro finalizou ontem (27)
as buscas no Morro da Oficina, concluindo a lista das 93 vítimas por duas
pessoas
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/petropolis-tem-876-abrigados-em13-pontos-montados-pela-prefeitura/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-28 10:55:39
Título: Novo relatório da ONU apresenta “atlas do sofrimento humano” pela
mudança climática
Descrição: A inação \criminal\ dos governantes ameaça reduzir as poucas
possibilidades de um \futuro habitável\ no planeta, alerta a ONU
Url :https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/novo-relatorio-da-onuapresenta-atlas-do-sofrimento-humano-pela-mudanca-climatica/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-02-28 10:04:34
Título: PGR completa dois meses sem definir caso Maranhãozinho, deputado
flagrado com maços de dinheiro
Descrição: Investigação sobre parlamentar do PL com dinheiro vivo foi remetida
pelo STF para análise sobre possível denúncia
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pgr-completa-dois-meses-semdefinir-caso-maranhaozinho-deputado-flagrado-com-macos-de-dinheiro/
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-01 04:30:45
Título: Joyce Moreno, sobre cinco décadas de música: 'Estar na atividade há 54
anos é prática feminista bastante sólida'
Descrição: A pandemia fez Joyce Moreno voltar-se para dentro. O mergulho interno
foi profícuo. Dele, nasceram dezenas de canções. Uma já registrada pelo parceiro
Jards Macalé, outras duas, a serem gravadas no novo disco de João Donato. Tem
também a que compôs com Emicida para o álbum de Alaíde Costa e a que fez com
Moraes Moreira (a última antes da morte do músico), gravada pelo filho do novo
baiano, Davi Moraes.Dez músicas, no entanto, permanecem inéditas.
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/joyce-moreno-sobre-cinco-decadas-demusica-estar-na-atividade-ha-54-anos-pratica-feminista-bastante-solida-25410433
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-01 04:30:53
Título: Ótima HQ 'A herança do coronel' expõe marcas da ditadura argentina
Descrição: “Mataremos primeiro todos os rebeldes, depois mataremos aqueles que
colaboraram com eles, e em seguida mataremos seus simpatizantes, mataremos os
indiferentes e, finalmente, mataremos os hesitantes.”Uma frase beligerante como
esta, atribuída a Ibérico Saint-Jean, governador da província de Buenos Aires
após o golpe militar que atingiu a Argentina em 1976, poderia ser do personagem
Aaron Guastavino, pai do protagonista da HQ “A herança do coronel”, de 2008,
recém-lançada no Brasil pela editora Comix Zone.
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/livros/otima-hq-heranca-do-coronel-expoemarcas-da-ditadura-argentina-25413944
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-02-28 16:50:21
Título: Mudanças climáticas: novo relatório do IPCC adverte sobre impactos
'irreversíveis'
Descrição: Cientistas do organismo da ONU produzem preocupante lista de efeitos
das mudanças climáticas que já estão prejudicando humanos e outras espécies.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60554761?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-02-28 22:32:42
Título: Africanos estão sendo impedidos de deixar Ucrânia por 'racismo', diz
União Africana

Descrição: Imagens que circulam nas redes sociais mostram nigerianos e cidadãos
de outros países africanos sendo barrados em ônibus e trens em direção à
fronteira.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60565156?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-28 00:00:00
Título: Eduardo Leite prepara discurso para justificar quebra de promessas sobre
candidaturas
Descrição: Aliados do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, já têm
prontos os discursos que usarão para rebater acusações prováveis que surgirão
caso ele seja candidato à reeleição ou deixe o PSDB para tentar a Presidência
pelo PSD.Leia mais (02/28/2022 - 23h52)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/02/eduardo-leite-prepara-discurso-para-justificarquebra-de-promessas-sobre-candidaturas.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-28 00:00:00
Título: Telegram deu sinal positivo ao bloquear perfis de Allan dos Santos, diz
relator
Descrição: Relator do projeto de lei das fake news na Câmara dos Deputados,
Orlando Silva (PC do B) diz que o Telegram deu um bom sinal ao bloquear os
perfis do influenciador bolsonarista Allan dos Santos, após decisão do ministro
Alexandre de Moraes, do STF.Leia mais (02/28/2022 - 22h58)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/02/telegram-deu-sinal-positivo-ao-bloquear-perfis-deallan-dos-santos-diz-relator.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-02-28 00:00:00
Título: Jaques Wagner retira pré-candidatura ao Governo da Bahia
Descrição: O senador Jaques Wagner (PT) não cedeu aos apelos dos aliados e
oficializou nesta segunda-feira (28) a desistência da sua pré-candidatura ao
Governo da Bahia nas eleições de outubro.Leia mais (02/28/2022 - 21h25)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/02/jaques-wagner-retira-pre-candidatura-ao-governo-dabahia.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-01 05:30:56
Título: Google bloqueará canais da Sputnik e RT no YouTube na Europa
Descrição: Google bloqueará canais da Sputnik e RT no YouTube na Europa.
Url :https://br.sputniknews.com/20220301/google-bloqueara-canais-da-sputnik-ert-no-youtube-na-europa-21635975.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-01 00:21:24
Título: Damasco adverte que serviços especiais dos EUA podem levar terroristas
da Síria à Ucrânia
Descrição: Os serviços especiais dos EUA podem enviar membros do Estado
Islâmico-Khorasan (EI-K) (organização terrorista proibida na Rússia e em vários
outros países), bem como outros grupos radicais, da Síria para a Ucrânia,
alertou o vice-chanceler sírio, Bashar Jaafari, à Sputnik.
Url :https://br.sputniknews.com/20220301/damasco-adverte-eua-terroristas-dasiria-a-ucrania-21634638.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-28 22:58:15

Título: Sputnik sofre censura e jornalistas são rotulados em redes sociais:
'Sanção injustificada'
Descrição: A agência de notícias Sputnik vem sofrendo um conjunto de medidas
restritivas por empresas donas das mais importantes redes sociais globais,
principalmente na União Europeia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220228/sputnik-sofre-censura-e-jornalistassao-rotulados-em-redes-sociais-sancao-injustificada-21633652.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-02-28 15:49:41
Título: Carnavalesco Leandro Vieira acusa 'hipocrisia' do Carnaval de 2022
Descrição: Embora o carnaval de rua tenha sido cancelado, a cidade do Rio de
Janeiro foi tomada por festas pagas. Em entrevista à Sputnik Brasil, Leandro
Vieira, carnavalesco da Mangueira e do Império Serrano, disse que há uma
hipocrisia na \privatização do Carnaval\.
Url :https://br.sputniknews.com/20220228/carnavalesco-leandro-vieira-denunciahipocrisia-do-carnaval-de-2022--21628354.html

