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Fonte: RIA Novosti – Russia
Data: 2022-03-03
Título: Medinsky negou relatos sobre o adiamento da reunião com a delegação
ucraniana
Descrição: Relatos sobre o adiamento da reunião das delegações russa e ucraniana
de Belovezhskaya Pushcha não são confiáveis, disse o assessor presidencial
Vladimir Medinsky. "As informações sobre a transferência para outro local ou no
dia seguinte não são verdadeiras", relata a agência bielorrussa Belta.
Medinsky ressaltou que a segunda rodada de negociações acontecerá no mesmo local
onde foi planejada – no território da região de Brest . O início do processo
está previsto para as 15h, horário de Moscou.
Url : https://ria.ru/20220303/vstrecha-1776226335.html
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-02
Título: Em queda, mas longe do fim, covid chega a 650 mil mortos no Brasil
Descrição: O Brasil registrou nesta quarta-feira (2) 370 mortos pela covid nas
últimas 24 horas. Assim, ao todo, são 650 mil mortos oficialmente desde o início
da pandemia, de acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).
A marca simbólica, contudo, já deve ter sido ultrapassada, pois Mato Grosso,
Paraíba e Tocantins não conseguiram comunicar seus dados ao Ministério da Saúde.
Desse modo, a média móvel de óbitos recuou para 512/dia, a menor desde 28 de
janeiro.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2022/03/ainda-longe-dofim-covid-chega-650-mil-mortos-no-brasil/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-02 19:39:50
Título: Petrobras fecha fábricas e expõe Brasil à falta de fertilizantes russos
durante guerra
Descrição: Estatal decidiu parar produção de adubos a partir de 2016, aumentando
dependência brasileira quanto à exportação russa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/02/petrobras-fecha-fabricas-eexpoe-brasil-a-falta-de-fertilizantes-russos-durante-guerra
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-02
Título: Guerra ameaça importação de fertilizantes da Rússia e produção de
alimentos no Brasil
Descrição: Ausência de estratégia do governo federal fechou produções da
Petrobras e tornou o Brasil dependente da Rússia. As sanções impostas à
Rússia pelas nações do Ocidente ameaçam a importação de fertilizantes pelo
Brasil e a produção de alimentos. De acordo com dados da Federação Única dos
Petroleiros (FUP), o país importa 85% dos insumos utilizados em território
nacional, principalmente da Rússia. A dependência da importação para suprir o
mercado doméstico deixa vulnerável o país, que é o quarto maior produtor de
grãos do mundo e o segundo entre os exportadores. “Por uma opção de mercado
apenas a gestão da Petrobras alinhada com os golpistas, como Temer e Bolsonaro,
achou por bem sair desse mercado de fertilizante. E agora estamos pagando por
isso, seja nessa guerra ou em outras que podem vir a ocorrer. Nós poderíamos
fazer com que as unidades da Petrobras de fertilizantes nitrogenados voltasse a
produzir para abastecer o mercado local. Poderíamos fazer com que a Unidade (de
Industrialização) do Xisto, que tem no Paraná, ficasse na Petrobras e fosse
usado como fertilizante. E que nós pudéssemos também incentivar, de forma
controlada e responsável, a questão dos fertilizantes minerais. Isso é um plano
estratégico, de soberania que infelizmente esse governo não tem”
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2022/03/importacaofertilizantes-russia-producao-alimentos-ameacadas/

Fonte: Viomundo
Data: 2022-03-02
Título: Lula apela às lideranças mundiais envolvidas no conflito Ucrânia X Rússia: “Baixem
as armas”
Descrição: Em discurso no início da noite de hoje, 2 de março, no México, o expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fez apelo às lideranças mundiais envolvidas
no conflito entre Rússia e Ucrânia para que larguem as armas e tentem resolver
as divergências numa mesa de negociação.
“O mundo precisa de comida, o mundo precisa de emprego, o mundo precisa de
educação, o mundo precisa que as pessoas sejam tratadas com respeito, o mundo
precisa que mais de 900 milhões de pessoas que passam fome possam comer, e não
de guerra”.
Url : https://www.viomundo.com.br/politica/lula-apela-as-liderancas-mundiaisenvolvidas-no-conflito-russia-e-ucrania-baixem-as-armas.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-02 20:56:28
Título: Suspensão de última ação contra Lula no STF reforça tese de perseguição
judicial, diz jurista
Descrição: Para Tânia Oliveira, Lewandowski não fez \nada além de reconhecer que
membros do MP faltaram com a imparcialidade\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/02/suspensao-de-ultima-acao-contralula-no-stf-reforca-tese-de-perseguicao-judicial-diz-jurista
Fonte: Montedo
Data: 2022-03-02
Título: Ministros da Defesa levaram parentes e Jair Renan em voos da FAB
Descrição: O ministro da Defesa, Walter Braga Netto (foto), e seu antecessor,
Fernando Azevedo e Silva, levaram parentes em voos oficiais com aeronaves da
FAB, diz a Folha. Os registros de passageiros foram fornecidos via Lei de Acesso
à Informação pela Defesa e Casa Civil. Azevedo esteve com a esposa em 12 voos da
pasta. Um filho do militar o acompanhou em uma destas viagens. Os deslocamentos
foram feitos entre 11 de agosto de 2020 e 19 de março de 2021. Braga Netto levou
a esposa em quatro voos quando era ministro da Casa Civil, além de uma filha e
Jair Renan em outros dois trajetos cada.
Url : https://www.montedo.com.br/2022/03/02/ministros-da-defesa-levaramparentes-e-jair-renan-em-voos-da-fab/
Fonte: CUT – Brasil
Data: 2022-03-02
Título: Pela vida das Mulheres, Bolsonaro Nunca Mais é tema das manifestações do 8 de
Março
Descrição: Na próxima terça-feira (8), Dia Internacional das Mulheres, as
brasileiras vão sair às ruas de centenas de cidades do País para pedir o fim da
violência contra as mulheres, do machismo, racismo e fome e principalmente por
Bolsonaro Nunca Mais
Url : https://www.cut.org.br/noticias/pela-vida-das-mulheres-bolsonaro-nuncamais-e-tema-das-manifestacoes-do-8-de-mar-af08
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-02 17:14:31
Título: Lula tem 40%, e vantagem sobre Bolsonaro fica estável, diz pesquisa
PoderData
Descrição: Vantagem do petista na disputa eleitoral oscilou 1 ponto percentual,
abaixo da queda apresentada em pesquisas anteriores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/02/lula-tem-40-e-vantagem-parabolsonaro-fica-estavel-diz-pesquisa-poderdata
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-02 21:33:35
Título: OAB pede afastamento de PMs por morte de jovens em Salvador, BA é estado
mais letal para negros
Descrição: Local da chacina, Gamboa de Baixo fica em uma das regiões mais caras
da capital baiana e é alvo de segregação racial

Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/02/oab-pede-afastamento-de-pms-pormorte-de-jovens-em-salvador-ba-e-estado-mais-letal-para-negros
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-03 05:54:14
Título: Moïse, Durval, Hiago e a caça aos negros
Descrição: Não temos o direito à vida? Direito de ir e vir? Direito à segurança?
Nos três casos, isso foi negado de maneira veemente e brutal
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/frente-ampla/moise-durval-hiago-ea-caca-aos-negros/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-02 17:26:10
Título: Mulheres foram afetadas de forma ‘desproporcional’ pela Covid-19 nas
Américas, diz Opas
Descrição: Foram registrados nas Américas mais de 365 mil casos de Covid-19 em
gestantes, dos quais mais de 3 mil morreram
Url :https://www.cartacapital.com.br/saude/mulheres-foram-afetadas-de-formadesproporcional-pela-covid-19-nas-americas-diz-opas/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-02 16:19:52
Título: CNBB: Campanha da Fraternidade de 2022 destaca e debate a importância da
educação
Descrição: Lançamento do período de solidariedade católico ocorreu nesta Quartafeira de Cinzas (2) com transmissões virtuais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/02/cnbb-campanha-da-fraternidadede-2022-destaca-e-debate-a-importancia-da-educacao
Fonte: Congresso em Foco
Título: Com voto do Brasil, ONU condena Rússia por ataques à Ucrânia
Descrição: Após três dias de discussão, a Assembleia-Geral da Organização das
Nações Unidas (ONU) aprovou a resolução que condena a Rússia pelos ataques à
Ucrânia, iniciados no último dia 24. Apesar de manifestar discursos de
neutralidade, o Brasil votou a favor da condenação da Federação Russa, marcando
o primeiro gesto oficial de oposição ao conflito. A [ ]The post Com voto do
Brasil, ONU condena Rússia por ataques à Ucrânia appeared first on Congresso em
Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/mundo-cat/onu-condena-russia-porataques-a-ucrania/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-02 18:18:25
Título: Conflito entre Rússia e Ucrânia pode gerar escassez de trigo no mundo
Descrição: Os dois países exportam cerca de 30% do trigo, 19% do milho e 80% do
óleo de girassol consumido globalmente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/02/conflito-entre-russia-e-ucraniapode-gerar-escassez-de-trigo-no-mundo
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-02 16:44:05
Título: Com apoio do Brasil, ONU aprova resolução contra Rússia, combates seguem
em diversas cidades
Descrição: Assembleia Geral das Nações Unidas condena ofensiva militar, disputa
no entorno de capital ucraniana prossegue
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/02/com-apoio-do-brasil-onu-aprovaresolucao-contra-russia-combates-seguem-em-diversas-cidades
Fonte: Consortium News – Estados Unidos
Data: 2022-03-02
Título: Condutor da Filarmônica de Munique saqueado para o silêncio
Descrição: Por Joe Lauria. Valery Gergiev, maestro da Orquestra Filarmônica de
Munique, foi demitido por se recusar a denunciar privadamente o presidente russo
Vladimir Putin e a intervenção militar russa na Ucrânia. Isto não é uma questão

de liberdade de expressão, pois ele foi despedido não por causa do que disse,
mas por causa do que não disse.
Url : https://consortiumnews.com/2022/03/02/munich-philharmonic-conductorsacked-for-remaining-silent/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-02 15:07:00
Título: União Europeia proíbe canais russos RT e Sputnik, e redes sociais
restringem acesso
Descrição: Comunicado acusa veículos de espalharem desinformação para \
justificar\ ofensiva militar russa, críticas apontam censura
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/02/uniao-europeia-proibe-canaisrussos-rt-e-sputnik-e-redes-sociais-restringem-acesso
Fonte: The Nation – Estados Unidos
Data: 2022-03-02 10:30:06
Título: Malversação da mídia e guerra de informação na Ucrânia
Descrição: Ishmael N. DaroO duplo padrão da mídia ocidental está em plena
exibição em meio à cobertura da guerra na Ucrânia.
Url :https://www.thenation.com/article/world/information-war-media-ukraine/
Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-03-02
Título: 6 anos do assassinato de Berta Cáceres: movimentos pelo mundo pedem por
justiça
Descrição: A líder comunitária foi morta por mercenários em 2 de março de 2016,
em Honduras; julgamento segue sem finalização
Url : https://mst.org.br/2022/03/02/6-anos-do-assassinato-de-berta-caceresmovimentos-pelo-mundo-pedem-por-justica/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-02 08:13:51
Título: Comitiva de Bolsonaro na Rússia teve 32 militares e custo de até R$ 37
mil por pessoa
Descrição: Lista de integrantes da viagem, que não havia sido revelada, tem três
vezes mais militares que diplomatas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/02/comitiva-de-bolsonaro-na-russiateve-32-militares-e-custo-de-ate-r-37-mil-por-pessoa
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-03-02
Título: Lula foi recebido por Obrador não como candidato, mas como chefe de
Estado, diz interlocutor
Descrição: Em relato enviado à Fórum, o senador Humberto Costa, que acompanhou
toda a reunião, afirmou que "Lula não foi recebido como candidato, mas como
chefe de Estado". "Houve uma demonstração cabal que Lula não é apenas uma
liderança do Brasil, mas uma liderança reconhecida e legitimada em termos
internacionais", disse o parlamentar.
Url : https://revistaforum.com.br/global/2022/3/2/lula-foi-recebido-por-obradorno-como-candidato-mas-como-chefe-de-estado-diz-interlocutor-110897.html
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-02 21:05:50
Título: Governo zera taxas sobre importação de jet-skis, balões e dirigíveis
Descrição: A medida foi anunciada pelo Ministério da Economia e já consta no
Diário Oficial
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/governo-zera-taxas-sobreimportacao-de-jet-skis-baloes-e-dirigiveis/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-02 19:23:16
Título: É possível ser radicalmente contra a Otan, contra a guerra e contra
Putin, diz cientista político

Descrição: Em entrevista a CartaCapital, Mathias Alencastro fez críticas às
potências do Ocidente e ao Kremlin no conflito da Ucrânia, para o pesquisador, o
custo do conflito já é alto demais para que a Rússia seja considerada vitoriosa
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/e-possivel-ser-radicalmente-contra-aotan-contra-a-guerra-e-contra-putin-diz-cientista-politico/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-02 19:03:01
Título: Lula e Kalil se reúnem em São Paulo e aliança fica mais próxima
Descrição: A conversa entre os dois ocorreu no dia 24, dois dias depois de PSD e
PT terem chegado a um novo acordo na Bahia
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/lula-e-kalil-se-reunem-em-saopaulo-e-alianca-fica-mais-proxima/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-02 17:57:20
Título: Alckmin, Leite, ministros e governadores: março é mês decisivo na
corrida eleitoral
Descrição: Todos aqueles que quiserem trocar de legenda para concorrer a cargos
públicos terão até o dia 2 de abril para fazer a mudança
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/alckmin-leite-ministros-egovernadores-marco-e-mes-decisivo-na-corrida-eleitoral/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-02 16:03:14
Título: Memorial do Holocausto não foi atingido na Ucrânia, afirma repórter
israelense
Descrição: O presidente Volodymir Zelensky chegou a criticar os ataques
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/memorial-do-holocausto-nao-foiatingido-na-ucrania-afirma-reporter-israelense/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-02 23:19:33
Título: URGENTE: PT pede impugnação de pesquisa eleitoral por discriminação de
gênero, confira
Descrição: ► Filipe Barros (PSL) também ingressou na Justiça Eleitoral, por meio
da Procuradoria Regional Eleitoral, com pedido Bem-vindo à verdade, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/urgente-pt-pede-impugnacao-de-pesquisaeleitoral-por-discriminacao-de-genero-confira/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-02 22:37:51
Título: Requião paz e amor [vídeo]
Descrição: O ex-senador Roberto Requião (sem partido), pré-candidato ao governo
do Paraná, publicou vídeo nesta quarta-feira (02/03) pedindo Bem-vindo à
verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/requiao-paz-e-amor-video/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-02 20:08:09
Título: Os EUA e a OTAN nunca foram punidos por iniciarem guerras. Por quê?
Descrição: ► A reação ao ataque da Rússia à Ucrânia, não importa o que você
pense sobre isso, Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro
no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/os-eua-e-a-otan-nunca-foram-punidos-poriniciarem-guerras-por-que/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-02 18:41:29
Título: Assembleia Geral da ONU aprovou resolução contra a invasão da Ucrânia
pela Rússia

Descrição: ► O Brasil votou favorável à resolução, contra a Rússia, destoando
das titubeantes declarações do presidente Jair Bem-vindo à verdade, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/assembleia-geral-da-onu-aprovou-resolucaocontra-a-invasao-da-ucrania-pela-russia/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-02 12:29:28
Título: Nas vésperas do Dia da Mulher, PT enumera as agressões de Bolsonaro
contra mulheres, confira
Descrição: A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), abriu
oficialmente o mês das mulheres lembrando o Bem-vindo à verdade, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/nas-vesperas-do-dia-da-mulher-pt-enumeraas-agressoes-de-bolsonaro-contra-mulheres-confira/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-03-02 03:00:00
Título: “Não nos cansemos de fazer o bem”, convida o Papa Francisco em sua
mensagem para a Quaresma
Descrição:
\A Quaresma convida-nos à conversão, a mudar mentalidade, de tal modo que [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/616506-nao-nos-cansemos-de-fazer-o-bem-convidao-papa-francisco-em-sua-mensagem-para-a-quaresma
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-03-03 08:23:06
Título: Guerra na Ucrânia: Brasil depende mesmo dos fertilizantes russos?
Descrição: País importa 85% dos fertilizantes que utiliza, e Rússia responde por
23% das importações. Potássio é o que mais preocupa e 'certamente vai haver
desabastecimento mundial' desse nutriente, dizem analistas.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60596334?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-02 00:00:00
Título: Bolsonaro encara nova rotina com rejeição e 'fugas' no litoral de SP
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) encarou na passagem de cinco dias
pelo Forte dos Andradas, em Guarujá (SP), durante o feriado de Carnaval, uma
rotina quase inédita desde a primeira visita ao local, em abril de 2019.Leia
mais (03/02/2022 - 23h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/bolsonaro-encara-nova-rotina-com-rejeicao-e-fugas-no-litoralde-sp.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-02 00:00:00
Título: Advogado de Bolsonaro faz aceno ao TSE, mas presidente mantém guerra na
praça
Descrição: O partido de Jair Bolsonaro foi buscar nas galerias do Tribunal
Superior Eleitoral um coordenador jurídico para a candidatura do presidente.
Tarcisio Vieira é um veterano da corte. Foi ministro por sete anos, até maio do
ano passado, do órgão que se tornou o foco principal dos movimentos
conspiratórios do capitão.Leia mais (03/02/2022 - 19h52)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/bruno-boghossian/2022/03/advogado-de-bolsonaro-faz-aceno-ao-tsemas-presidente-mantem-guerra-na-praca.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-02 00:00:00
Título: Aceno do Telegram não arrefece pressão no TSE por representação no
Brasil

Descrição: O aceno do Telegram ao cumprir a decisão do ministro do Supremo
Tribunal Federal Alexandre de Moraes e suspender perfis ligados ao blogueiro
Alan dos Santos não deve arrefecer a pressão do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) sobre o aplicativo.Leia mais (03/02/2022 - 19h11)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/03/aceno-do-telegram-nao-arrefece-pressao-no-tse-porrepresentacao-no-brasil.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-02 00:00:00
Título: Lula conversa com presidente do México sobre guerra na Ucrânia
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou com o
presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, sobre a guerra na Ucrânia e
defendeu a necessidade de paz. O petista tomou café da manhã com o líder
mexicano nesta quarta-feira (2), em encontro que durou mais de três horas na
sede do governo, na Cidade do México.Leia mais (03/02/2022 - 18h02)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/lula-conversa-com-presidente-do-mexico-sobre-guerra-naucrania.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-02 00:00:00
Título: Paralisada por guerra e sanções, estatal da Belarus que importa
fertilizantes pode deixar o Brasil
Descrição: A interrupção das importações de potássio da Belarus, agravada pela
guerra na vizinha Ucrânia, completa 30 dias nesta quarta-feira (2), sem
perspectiva de ser normalizada.Leia mais (03/02/2022 - 16h19)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/03/paralisada-por-guerra-e-sancoes-estatal-de-belarusque-importa-fertilizantes-pode-deixar-o-brasil.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-03-02 22:41:00
Título: Projeto destina multas de injúria racial e racismo a políticas de
combate à discriminação
Descrição: Os crimes estão previstos na Lei Caó e no Código Penal
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/852462-projeto-destina-multas-deinjuria-racial-e-racismo-a-politicas-de-combate-a-discriminacao/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-03-02 21:55:00
Título: Projeto destina recursos para ações de educação ambiental no ensino
básico
Descrição: Poder público destinará ao PDDE Sustentável 20% dos recursos do PDDE
não vinculados a programas e ações específicas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/852650-projeto-destina-recursos-paraacoes-de-educacao-ambiental-no-ensino-basico/
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2022-03-02 21:03:00
Título: Projeto cria programa musical voltado a jovem em vulnerabilidade social
Descrição: Os participantes receberão bolsa de estudo, a ser concedida pelo
poder público
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/852632-projeto-cria-programa-musicalvoltado-a-jovem-em-vulnerabilidade-social/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-03 04:12:57
Título: Comitê Paralímpico Internacional confirma suspensão de atletas de Rússia
e Belarus em Pequim

Descrição: O Comitê Paralímpico Internacional confirmou a suspensão de atletas
de Rússia e Belarus dos jogos de Pequim.
Url :https://br.sputniknews.com/20220303/comite-paralimpico-internacionalconfirma-suspensao-de-atletas-de-russia-e-belarus-em-pequim-21663256.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-03 03:55:07
Título: Exército russo toma medidas para garantir a segurança da população civil
da Ucrânia, diz Defesa
Descrição: A cidade de Balakleia na região de Kharkov foi libertada de batalhões
de nacionalistas ucranianos, disse aos jornalistas nesta quinta-feira (3) o
major-general Igor Konashenkov, representante oficial do Ministério da Defesa da
Rússia.
Url :https://br.sputniknews.com/20220303/exercito-russo-seguranca-da-populacaocivil-da-ucrania-diz-defesa-21663199.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-02 13:05:42
Título: Lavrov sobre possibilidade de guerra nuclear: melhor perguntar a Biden
Descrição: O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, comentou
os diversos pontos envolvendo as tensões com a Ucrânia e como o Ocidente está
profundamente relacionado com a escalada vivida na Europa.
Url :https://br.sputniknews.com/20220302/lavrov-sobre-possibilidade-de-guerranuclear-melhor-perguntar-a-biden-21658200.html

