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Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-01
Título: Revisão de ‘reforma’ trabalhista é apoiada por 58%, diz pesquisa
Descrição: A maioria dos brasileiros (58%) quer uma revisão da “reforma”
trabalhista e apenas 27% se dizem favoráveis ao projeto aprovado em 2017 durante
o governo de Michel Temer. Os números são de uma pesquisa feita pela
Genial/Quaest. A legislação, alterada sob o pretexto de baratear o custo do
trabalho para, desse modo, criar mais empregos, fracassou. A informação é
da Folha de S.Paulo. O Brasil fechou o ano de 2021 com 13,8 milhões de
desempregados, maior estimativa da série histórica, iniciada em 2012. Esse
número é 59% maior do que o registrado em 2015, último ano antes do
impeachment.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/03/revisao-de-reformatrabalhista-e-apoiada-por-58-diz-pesquisa/
Fonte: Sul 21
Data:2022-03-01
Título: Repúdio ao despejo ilegal de famílias Kaiowa e Guarani do território de
Laranjeira Nhanderu (MS)
Descrição: No Mato Grosso do Sul opera uma Força Pública de Segurança ou uma
Milícia Privada com orçamento e gestão Pública? No último sábado, dia 26, cerca
de 20 indígenas Kaiowa e Guarani retomaram uma parte de seu território ancestral
de Laranjeira Nhanderu, em Rio Brilhante (MS). Ocuparam na prática além de uma
pequena porção territorial a sede da fazenda Inho – que está sobretudo
localizada dentro do Território Indígena em reivindicação. O fazendeiro é um
antigo conhecido dos Indígenas, responde judicialmente por despejos aéreos de
agrotóxico contra a aldeia e há muito impede que os Kaiowa possam plantar suas
sementes e ramas mesmo em períodos de fome. Os indígenas deixaram claro que a
retomada foi uma reação à iniciativa do próprio fazendeiro junto a políticos e
agentes de sindicatos patronais locais de criar um assentamento rural dentro da
terra indígena – ação ilegal que tem o objetivo de prejudicar o processo
demarcatório.
Url : https://sul21.com.br/opiniao/2022/03/repudio-ao-despejo-ilegal-defamilias-kaiowa-e-guarani-do-territorio-de-laranjeira-nhanderu-ms/
Fonte: Ria - Russia
Data: 2022-03-02
Título: As negociações entre Moscou e Kiev ocorrerão, mas o momento ainda não
foi determinado, disse a fonte
Descrição: As negociações entre a Rússia e a Ucrânia ocorrerão, mas as partes
ainda não chegaram a um acordo sobre o momento, disse uma fonte nos círculos
diplomáticos à RIA Novosti. "As negociações não foram canceladas, mas seu
horário foi adiado. Elas podem ocorrer na noite de 2 de março ou mais tarde",
disse a fonte.
Url : https://ria.ru/20220302/peregovory-1775998700.html
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-03-01
Título: Presidente do México rasga elogios a Lula; "Importante líder que foi
preso injustamente"
Descrição: Andrés Manuel López Obrador e Lula se reúnem na quarta-feira. Em
coletiva de imprensa nesta terça-feira (1), o presidente do México, Andrés
Manuel López Obrador, falou sobre a reunião que terá com o ex-presidente Lula
(PT) na quarta-feira (2). O petista já está em solo mexicano e foi recebido, na
noite de segunda-feira (28), pelo ministro de Relações Exteriores do
México, Marcelo Ebrard. "Lula é um líder reconhecido, muito importante no
Brasil, na América Latina e, eu diria, no mundo. Vou recebê-lo com respeito, com
admiração, porque ele foi vítima de um ato autoritário e repressivo, fabricaram
crimes contra ele e o mantiveram preso injustamente", declarou Obrador.

Url : https://revistaforum.com.br/global/2022/3/1/video-presidente-do-mexicorasga-elogios-lula-importante-lider-que-foi-preso-injustamente-110853.html
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-03-01
Título: Brasil sofre "destruição" generalizada com Bolsonaro, adverte Lula
Descrição: Cidade do México. Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido
simplesmente como Lula, deixou a presidência do Brasil no final de 2010, com 87%
de aprovação. Naqueles dias, a grande mídia de seu país enchia suas primeiras
páginas com manchetes como "Lula deixará a presidência". Mas será que a
presidência o deixará?"
Url : https://www.jornada.com.mx/notas/2022/03/01/politica/brasil-sufre-ampliadestruccion-con-bolsonaro-alerta-lula/
Fonte: Ria - Russia
Data: 2022-03-02
Título: O preço do petróleo bruto Brent ultrapassou 112 dólares por barril.
Url : https://ria.ru/20220302/neft-1775988091.html
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-03-01
Título: Bolsonaro vai passear na praia do Guarujá e turista grita “afoga”
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) aproveitou o feriado de carnaval, em
plena guerra na Ucrânia, para passear mais um pouco. Como costuma fazer em suas
folgas, o presidente apareceu de surpresa em uma das praias do Guarujá, litoral
de São Paulo, onde está descansando. Ao chegar próximo à praia com uma
motonáutica, Bolsonaro ouviu de uma banhista: “afoga, afoga”, duas vezes
seguidas.O presidente fez que não ouviu e seguiu seu caminho.
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/3/1/video-bolsonaro-vai-passearna-praia-do-guaruja-turista-grita-afoga-110832.html
Fonte: Xinhua - China
Data: 2022-03-02
Título: Os ministros das relações exteriores chinês e ucraniano discutem a
situação ucraniana por telefone
Descrição: O Conselheiro de Estado chinês e Ministro das Relações Exteriores
Wang Yi manteve uma conversa telefônica com o Ministro das Relações Exteriores
ucraniano Dmytro Kuleba na terça-feira, a seu pedido. Kuleba informou Wang sobre
a primeira rodada de conversações entre a Ucrânia e a Rússia e disse que um
cessar-fogo é a principal prioridade da Ucrânia. A Ucrânia está aberta a uma
solução negociada para a questão atual e aborda as conversações com a Rússia com
sinceridade positiva, disse Kuleba, acrescentando que, apesar das dificuldades
atuais, o lado ucraniano permanece calmo e quer impulsionar as conversações. A
China tem desempenhado um papel construtivo na questão ucraniana, disse Kuleba,
mencionando que a Ucrânia está pronta para fortalecer a comunicação com o lado
chinês e espera a mediação da China para a realização de um cessar-fogo.
Url : http://spanish.news.cn/2022-03/02/c_1310494482.htm
Fonte: La Jornada - México
Data: 2022-03-01 07:54:11
Título: Editorial: Guerra, mídia e censura
Descrição: A determinação das empresas de internet Meta (que inclui as redes
sociais Facebook, Instagram e WhatsApp) e Alphabet (que possui as plataformas
Google e Youtube) de bloquear ou restringir o conteúdo da mídia russa Sputnik e
RT no contexto da incursão militar russa na Ucrânia, estabelece um precedente
ameaçador para a liberdade de expressão e o direito à informação.
Url :https://www.jornada.com.mx/2022/03/01/opinion/002a1edi?partner=rss
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-01 14:33:42
Título: WikiLeaks vazou mensagens diplomáticas dos EUA que previam a guerra
Rússia-Ucrânia, confira

Descrição: O alargamento da OTAN sobre a Rússia, com a adesão da Ucrânia, sempre
foi assunto perturbador e Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu
primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/wikileaks-vazou-mensagens-diplomaticas-doseua-que-previam-a-guerra-russia-ucrania/
Fonte: Carta Capital
Data: 2022-02-28
Título: Em meio à guerra de dados, versões e invenções, o melhor ainda é debater
e verificar.
Descrição: “O homem sábio busca a sabedoria, o louco pensa que a encontrou.”
Provérbio persa. O mundo virtual está cada vez mais sofisticado. Realidade e
virtualidade confundem-se. As fake news prosperaram graças a isso, são a
demonstração cabal dessa assimilação entre realidade e fantasia (mentira ou
inverdade, como queiramos chamar). Entretanto, a presença, o contato pessoal se
impõe, quando buscamos a verdade, a sapiência e a alteridade. Atualmente,
presenciamos uma verdadeira guerra de informações sobre a Rússia, a Ucrânia e a
OTAN.Em muitos meios de informação, a Rússia tornou-se o vilão do dia.
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/em-meio-a-guerra-de-dados-versoese-invencoes-o-melhor-ainda-e-debater-e-verificar/
Fonte: Tutaméia
Data: 2022-03-01
Título: “Essa guerra é só um aperitivo”
Descrição: Essa guerra contra a Rússia –entre a Rússia e a Ucrânia, mas usada
contra Rússia—é um preparativo para uma guerra maior, que é a guerra contra a
China. O inimigo está lá. Lá é que está o grande dinamismo econômico do mundo,
que desloca a Europa. A Europa passa a ser um apêndice bastante secundário ao
continente asiático.” Assim o jornalista e escritor José Luiz Del Roio analisa o
conflito em curso na Europa, resultante da tentativa norte-americana de
continuar a progressiva expansão da Otan até as fronteiras da Rússia. Dirigente
do PCB nos anos 1960 e fundador, ao lado de Marighella, da Ação Libertadora
Nacional, ele foi senador na Itália e integrou a Assembleia Parlamentar da
Europa em Estrasburgo no início deste século.
Url : https://tutameia.jor.br/guerra-e-aperitivo-para-ataque-contra-a-china/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-01 17:34:52
Título: Guedes quer dar ‘isonomia tributária’ a investidor estrangeiro
Descrição: O governo quer isentar os investidores estrangeiros do pagamento de
imposto de renda em títulos de empresas brasileiras, para isso, no entanto,
precisará compensar R$ 450 milhões
Url :https://www.cartacapital.com.br/economia/guedes-quer-dar-isonomiatributaria-a-investidor-estrangeiro/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-01
Título: Dilma: ‘Conquistamos o voto, mas precisamos avançar sobre o direito de
ser votada’
Descrição: Ex-presidenta diz que aumento na representação de mulheres ajuda na
concretização de mais direitos. O direito ao voto feminino completou 90 anos no
último dia 24, mas a mulher brasileira encontra outro desafio atual: garantir o
direito de ser votada em condições de igualdade com relação aos homens. Para a
ex-presidenta Dilma Rousseff, o aumento de representação feminina em todas as
esferas institucionais, seja em cargos Legislativos ou Executivos, permitirá a
expansão e concretização de direitos de todos os brasileiros.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/03/dilma-conquistamosvoto-direito-de-ser-votada/
Fonte: Sul 21
Data: 2022-03-01
Título: Romaria da Terra foca na agricultura familiar como esperança para o
campo

Descrição: Depois de dois anos sem ser realizada de forma presencial devido à
pandemia, a Romaria da Terra do Rio Grande do Sul teve sua retomada marcada,
nesta terça-feira (1º), por momentos de reencontros, devoção e esperança. O
evento, que tradicionalmente ocorre no feriado de Carnaval, aconteceu em
Ilópolis, no Vale do Taquari, reunindo cerca de 1.600 pessoas de todas as
regiões do Estado. Além da demonstração de fé, a defesa da agricultura familiar
e da produção de alimentos saudáveis esteve em evidência nesta 44ª edição.
Url : https://sul21.com.br/noticias/geral/2022/03/romaria-da-terra-foca-naagricultura-familiar-como-esperanca-para-o-campo/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Relatório da ONU aponta que mudanças climáticas serão irreversíveis
Descrição: O clima está mudando mais rápido do que o previsto e esse pode ser um
caminho sem volta. É o que aponta o relatório publicado pela Organização das
Nações Unidas (ONU) que alerta que os impactos das mudanças climáticas estão
sendo “muito mais rápidos” do que o previsto pelos cientistas, causando
“perturbações perigosas e generalizadas [ ]The post Relatório da ONU aponta que
mudanças climáticas serão irreversíveis appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/mundo-cat/relatorio-da-onu-apontaque-mudancas-climaticas-serao-irreversiveis/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-01 18:46:28
Título: ARTIGO | Força pública de segurança ou milícia privada com orçamento e
gestão pública?
Descrição: Após despejo ilegal da PM-MS, grupos Kaiowa e Guarani retomaram parte
de território em Rio Brilhante (MS) no sábado (26)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/01/artigo-forca-publica-deseguranca-ou-milicia-privada-com-orcamento-e-gestao-publica
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel matou seis palestinos e prendeu 430 em fevereiro
Descrição: 2 de marzo de 2022,
2:36Ramala, 2 mar (Prensa Latina) As tropas
israelenses mataram seis palestinos em fevereiro, incluindo dois menores,
feriram 309 e prenderam 430, informou hoje a agência oficial de notícias Wafa.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=511474&SEO=israel-mato-a-seispalestinos-y-arresto-a-430-en-febrero
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-01 19:36:42
Título: Entenda o que é o sistema Swift e veja situações em que ele foi usado
como arma de guerra
Descrição: Após invadir a Ucrânia, Rússia foi expulsa do sistema financeiro que
reúne cerca de 70% das transações bancárias globais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/01/entenda-o-que-e-o-sistema-swifte-veja-situacoes-em-que-ele-foi-usado-como-arma-de-guerra
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-01 16:00:46
Título: Livro reúne investigações sobre dinâmica do capitalismo na tragédia do
agronegócio brasileiro
Descrição: Obra da Expressão Popular traz estudos sobre o agronegócio e seus \
desastres\, mostrando formas de resistência ao modelo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/01/livro-reune-investigacoes-sobredinamica-do-capitalismo-na-tragedia-do-agronegocio-brasileiro
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-01 13:46:13
Título: Volta às aulas: três reitores nomeados por Bolsonaro ignoram ações para
prevenção da covid-19
Descrição: Estudantes relatam falta de condições de higiene e dificuldade para
acessar as informações do plano de retomada
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/01/volta-as-aulas-tres-reitoresnomeados-por-bolsonaro-ignoram-acoes-para-prevencao-da-covid-19

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-01 13:06:14
Título: \Logo não serei a única\, diz primeira indígena empossada Defensora
Pública na Bahia
Descrição: Em entrevista, Aléssia Santos, da etnia Tuxá, fala da luta dos povos
indígenas para acessar o sistema de Justiça do país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/01/logo-nao-serei-a-unica-dizprimeira-indigena-empossada-defensora-publica-na-bahia
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-02 06:14:04
Título: Youtube suspende novas publicações de Bia Kicis por uma semana
Descrição: No início de fevereiro, Bia Kicis sofreu uma punição semelhante no
Instagram
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/youtube-suspende-novaspublicacoes-de-bia-kicis-por-uma-semana/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-01 15:47:56
Título: Cidadãos africanos são alvo de racismo ao tentar fugir da guerra na
Ucrânia
Descrição: Nas redes sociais, multiplicam-se testemunhos de maus-tratos
perpetrados por agentes de segurança ucranianos, impedindo africanos de
embarcarem em trens ou ônibus em direção às fronteiras
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/cidadaos-africanos-sao-alvo-deracismo-ao-tentar-fugir-da-guerra-na-ucrania/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-01 10:24:32
Título: Oriente Médio critica ‘discurso racista da imprensa ocidental’ ao
comparar refugiados
Descrição: Os países europeus recebem com os braços abertos milhares de
refugiados ucranianos. Mas quando se trata de sírios, iraquianos ou afegãos
falam de \crise migratória\
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/oriente-medio-critica-discursoracista-da-imprensa-ocidental-ao-comparar-refugiados/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-01 12:46:48
Título: Curitibanos dançam após carnaval com aumento na tarifa de ônibus
Descrição: A tarifa técnica é sinônimo de transferência de dinheiro público da
sociedade para os empresários do transporte Bem-vindo à verdade, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/curitibanos-dancam-apos-carnaval-comaumento-na-tarifa-de-onibus/
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-02 05:02:47
Título: Rio tem três execuções da milícia em dez dias. Cem tiros foram
disparados em um dos casos
Descrição: RIO— A Polícia Civil investiga três execuções com participação de
milicianos que tiraram a vida de cinco pessoas, em apenas dez dias, em Santa
Cruz, na Zona Oeste do Rio. Dois dos assassinatos aconteceram com um intervalo
de menos de 48 horas. Já num terceiro caso, duas vítimas foram emboscadas e
tiveram o carro em que estavam atingido por mais de cem disparos.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/rio-tem-tres-execucoes-da-milicia-em-dez-diascem-tiros-foram-disparados-em-um-dos-casos-25415006
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-02 04:49:24
Título: Covid longa: reabilitação de pacientes com sintomas da infecção é o novo
desafio na medicina do país

Descrição: SÃO PAULO — Passados dois anos do primeiro caso de Covid-19, o Brasil
já tem boa parte de sua população vacinada, mas um desafio ainda pendente: a
recuperação dos pacientes com sequelas do vírus. São principalmente casos de
Covid longa — quando os sintomas permanecem por pelo menos quatro semanas — e
incluem queixas como fadiga, fraqueza, falta de ar, dor e confusão mental.
Url :https://oglobo.globo.com/saude/covid-longa-reabilitacao-de-pacientes-comsintomas-da-infeccao-o-novo-desafio-na-medicina-do-pais-25414753
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-01 00:00:00
Título: Em nova reviravolta, presidente da Assembleia Legislativa de Roraima é
cassado
Descrição: A reviravolta que suspendeu a cassação do deputado Jalser Renier (SD)
e o reinstalou na presidência da Assembleia de Roraima, na semana passada, a
partir de liminar do STF, teve uma sequência não menos rocambolesca.Leia mais
(03/01/2022 - 22h30)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/03/em-nova-reviravolta-presidente-da-assembleialegislativa-de-roraima-e-cassado.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-01 00:00:00
Título: Na TV, Ciro Gomes diz que Brasil precisa ter voo de águia, não de
galinha
Descrição: Em inserção de TV que vai ao ar nesta terça-feira (1º) à noite, o
pré-candidato a presidente Ciro Gomes (PDT) diz que o Brasil precisa ter um voo
de águia na economia, e não de galinha, como tem ocorrido nos últimos anos.Leia
mais (03/01/2022 - 10h27)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/03/na-tv-ciro-diz-que-brasil-precisa-ter-voo-de-aguianao-de-galinha.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-02 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta quarta-feira, 2 de março
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais
relevantes desta quarta-feira (2), marcada pelo primeiro discurso da União de
Estado de Biden, com foco na Ucrânia, pelas medidas de Putin de manter a
estabilidade financeira russa e pela rejeição do Japão de compartilhar armas
nucleares com os EUA.
Url :https://br.sputniknews.com/20220302/manha-com-sputnik-brasil-destaquesdesta-quarta-feira-2-de-marco-21650983.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-01 15:23:21
Título: Presidente da Sérvia se posiciona contra a proibição dos meios de
comunicação russos RT e Sputnik
Descrição: Na segunda-feira (28) as redes sociais Instagram e Facebook
bloquearam todas as contas do RT nos 27 Estados-membros da União Europeia.
Também foram aplicadas restrições às contas do RT e da Sputnik no YouTube e no
TikTok.
Url :https://br.sputniknews.com/20220301/presidente-da-servia-se-posicionacontra-a-proibicao-dos-meios-de-comunicacao-russos-rt-e-sputnik-21645458.html

