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Fonte: Marxists
Título: 25 de Março 2022 – 100 anos do PCB, segue trecho da intervenção de Pablo
Neruda no comício, organizado pelo PCB, no Pacaembu com mais de 80 mil pessoas,
em 15/07/1945.
“Lembro-me em Paris, há anos atrás, uma noite,falei para a multidão, vim pedir
ajuda para a Espanha republicana, para o povo em sua luta. A Espanha estava
cheia de ruínas e glória. Os franceses ouviram meu chamado em silêncio.
Lhes pedi ajuda em nome de tudo o que existe e lhes disse: Os novos heróis,
aqueles que na Espanha lutam, morrem, Modesto, Lister, Pasionária, Lorca,
são filhos dos heróis da América, eles são irmãos de Bolívar, de O'Higgins, de
San Martín, de Prestes. E quando eu disse o nome Prestes, foi como um imenso
burburinho, no ar da França: Paris o saldava. Velhos operários com os olhos
molhados olhavam para o mais profundo do Brasil e para a Espanha.”
Url : https://www.marxists.org/portugues/prestes/livros/album.pdf
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-03-24
Título: Em dois anos, 314 jornalistas mortos pela Covid-19
Descrição: Em 699 dias de pandemia, contados de abril de 2020 a fevereiro de
2022, 314 jornalistas brasileiros morreram em decorrência da Covid-19 - média de
1 morte a cada 2,2 dias.
Os dados são do Relatório sobre jornalistas vítimas de Covid-19 no Brasil
produzido pela Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), por meio de seu
Departamento de Saúde e Segurança, atualizado neste mês de março.
O elevado número de óbitos entre a categoria colocou o Brasil na posição de país
recordista de mortes de profissionais de imprensa por Covid-19, em todo o mundo,
seguido pela Índia, Peru e México, segundo dados do portal Press Emblem
Campaign. Deve-se ressaltar, no entanto, que após o início da campanha de
vacinação, o número de óbitos caiu expressivamente. Nos dois primeiros meses de
2022 foram registrados 11 casos, contra 42 do mesmo período do ano anterior.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/em-dois-anos-314-jornalistas-mortos-pelacovid-19-f0aa
Fonte: Montedo
Data: 2022-03-24
Título: Pastor lobista do MEC viajou em avião da FAB com Milton Ribeiro
Descrição: Um dos pastores que foi citado como possível lobista na liberação de
verbas do Ministério da Educação, Arilton Moura, da Igreja Cristo para Todos,
participou de um viagem do ministro da Educação, Milton Ribeiro, de Brasília a
Alcântara (MA), em maio de 2021, em um voo oficial com aeronave da FAB (Força
Aérea Brasileira). A informação foi revelada pelo jornal “Folha de S.Paulo”.
Url : https://www.montedo.com.br/2022/03/24/pastor-lobista-do-mec-viajou-emaviao-da-fab-com-milton-ribeiro/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-24 00:00:00
Título: Prefeito que organizou encontro com pastores do MEC já foi preso por
garimpo ilegal
Descrição: O prefeito de Centro Novo (MA), Júnior Garimpeiro (PP), envolvido no
escândalo dos pastores no Ministério da Educação (MEC), já foi preso em uma
investigação de garimpo ilegal.Leia mais (03/24/2022 - 22h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/03/prefeito-que-organizou-encontro-com-pastores-do-mecja-foi-preso-por-garimpo-ilegal.shtml
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-03-24

Título: Risco de queimadura: “Boto minha cara toda no fogo pelo Milton Ribeiro”,
diz Bolsonaro
Descrição: Presidente segue fazendo defesa enfática de ministro da Educação que
implantou gabinete paralelo de pastores no MEC e que pedia “apoio”. Dupla
evangélica era prioridade em tudo, por ordem do chefe de Estado
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/3/24/risco-de-queimadura-botominha-cara-toda-no-fogo-pelo-milton-ribeiro-diz-bolsonaro-112037.html
Fonte: G1
Data: 2022-03-24
Título: Cármen Lúcia autoriza abertura de inquérito para investigar ministro
Milton Ribeiro
Descrição: Ministra do STF atendeu a pedido da PGR. Investigação pretende apurar
suspeitas de que o ministro da Educação estaria favorecendo pedidos de pastores
na liberação de verbas públicas.
Url : https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/03/24/carmen-lucia-autorizaabertura-de-inquerito-para-investigar-ministro-milton-ribeiro.ghtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-24 09:45:32
Título: Ministro da Educação, Milton Ribeiro, entra na mira do TCU e da PGR,
Bolsonaro é poupado
Descrição: Órgãos vão apurar suposta corrupção na distribuição de verbas para
prefeituras intermediada por pastores
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/24/ministro-da-educacao-miltonribeiro-entra-na-mira-do-tcu-e-da-pgr-bolsonaro-e-poupado
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-03-24
Título: "Eu estou confessando: ela nunca esteve em Brasília", diz Bolsonaro
sobre Wal do Açaí
Descrição: "É verdade. Ela tomou posse por procuração", declarou Bolsonaro,
reforçando a denúncia do MP que aponta que Wal do Açai era funcionária fantasma
em seu gabinete da Câmara
Url : https://www.brasil247.com/brasil/eu-estou-confessando-ela-nunca-esteve-embrasilia-diz-bolsonaro-sobre-wal-do-acai
Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-03-24
Título: Cerca de 80% dos alimentos agroecológicos chegam até feiras,
supermercados e escolas
Descrição: Consumo de comida sem veneno cresceu na pandemia, mas ainda enfrenta
dificuldades sem incentivo à produção. Durante a pandemia de covid-19, aumentou
a procura por alimentação mais saudável e com isso o mercado agroecológico se
expandiu. Além de melhor qualidade, pois não há a presença de veneno nesses
alimentos, quem consome produtos agroecológicos apoia também um modelo de
produção que não agride a natureza e que considera o modo de vida de quem vive
da terra, como é o caso dos agricultores familiares. “É importante entender o
momento atual em que nós estamos. A pandemia fez com que o mercado se expandisse
e a demanda por alimentação mais saudável crescesse. Cerca de 80% do que é
produzido e reconhecido como agroecológico chega até as gôndolas de
supermercados, escolas, creches, exército, e hospitais que têm consumido
muito”.
Url : https://mst.org.br/2022/03/24/cerca-de-80-dos-alimentos-agroecologicoschegam-ate-feiras-supermercados-e-escolas/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-24 17:43:32
Título: Diretor que levou dados do SUS para Amazon deixou gestão Bolsonaro para
trabalhar na empresa
Descrição: Jacson Barros migrou dados do Ministério da Saúde para a nuvem Amazon
Web Service, onde hoje é gerente de negócios
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/24/diretor-que-levou-dados-do-suspara-amazon-deixou-gestao-bolsonaro-para-trabalhar-na-empresa

Fonte: Viomundo
Data: 2022-03-24
Título: Mário Scheffer: ANS, panela de pressão prestes a explodir no colo de milhões
usuários de planos de saúde
Descrição: A mais recente nomeação para a diretoria da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), mandato que se estenderá até 2026, permite entender o rastro
de destruição que o governo Bolsonaro deixará em instituições públicas,
independentemente do resultado das eleições. O ministro da Saúde quer instituir
o compartilhamento de dados de usuários e pacientes, um ótimo negócio para as
operadoras. A Prevent Senior e a Amil fizeram lambanças, continuam
descredenciando hospitais e serviços, prejudicam milhares de pessoas,
principalmente idosos, e fica tudo como está. Pelo perfil estrambótico das novas
nomeações – há mais cargos vagos de diretores na ANS – a válvula de segurança
passou a emitir aquele chiado característico. Entupida e em fogo alto, a panela
de pressão pode explodir a qualquer momento, lançando estilhaços que podem
machucar 49 milhões de clientes de planos de saúde. Na política, o tempo não é
apreensível em si mesmo, mas é variável de interesse em ano eleitoral.
Url : https://www.viomundo.com.br/blogdasaude/mario-scheffer-ans-panela-depressao-prestes-a-explodir-no-colo-de-milhoes-usuarios-de-planos-de-saude.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-24 20:58:24
Título: Por mais 50 anos? Conheça a opinião de parlamentares sobre a Lei de
Cotas, que completa 10 anos
Descrição: Oposição quer renovação por mais cinco décadas, além de mais apoio a
cotistas, direita defende fim do critério racial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/24/por-mais-50-anos-conheca-aopiniao-de-parlamentares-sobre-a-lei-de-cotas-que-completa-10-anos
Fonte: OGlobo
Data: 2022-03-25 04:30:47
Título: PM define conselho que pode expulsar da corporação sargento que mentiu
sobre mandantes dos homicídios de Marielle e Anderson
Descrição: RIO - A Polícia Militar definiu, na última terça-feira, quem serão os
oficiais responsáveis por conduzir o processo interno que pode culminar na
expulsão do sargento Rodrigo Jorge Ferreira, o Ferreirinha. Apontado como
integrante, no passado, da quadrilha de Orlando Oliveira Araújo, o ex-PM e
miliciano conhecido como Orlando Curicica, ele chegou a prestar depoimento à
Polícia Federal (PF) afirmando que o ex-chefe teria encomendado a morte da
vereadora Marielle Franco, assassinada com o motorista Anderson Gomes em março
de 2018. Em fevereiro de 2019, seis meses após apresentar a primeira versão,
Ferreirinha admitiu ter mentido e acabou preso por obstrução à Justiça.
Url :https://oglobo.globo.com/rio/pm-define-conselho-que-pode-expulsar-dacorporacao-sargento-que-mentiu-sobre-mandantes-dos-homicidios-de-marielleanderson-25447684
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-24 00:00:00
Título: Cármen Lúcia diz que ainda há preconceito contra mulheres em cargos
importantes
Descrição: A desigualdade da proporção de homens e mulheres em cargos de chefia
na administração pública foi tema central de debate realizado nesta quinta-feira
(24), em Brasília, com a presença da ministra do STF (Supremo Tribunal Federal)
Cármen Lúcia.Leia mais (03/24/2022 - 14h39)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/carmen-lucia-diz-que-ainda-ha-preconceito-contra-mulheres-emcargos-importantes.shtml
Fonte: The Intercept
Data: 2022-03-24 17:00:38
Título: Mais de 370 motoristas da 99 já foram assediadas no trabalho em SP

Descrição: Vítimas são 2,2% das motoristas na capital. Para a 99, o número \
evidencia o compromisso da empresa com a segurança\.The post Mais de 370
motoristas da 99 já foram assediadas no trabalho em SP appeared first on The
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/03/24/assedio-mulheres-motoristas-99/
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-03-24
Título: Mark Ruffalo, Anitta, Marquezine: “Jovens, tirem título para tirar
Bolsonaro’
Descrição: O ator e produtor norte-americano Mark Ruffalo publicou nesta quintafeira (24) em seu perfil no Twitter mensagem de estímulo aos jovens brasileiros
a tirar seu título de eleitor e votar para “derrotar Bolsonaro” nestas eleições.
Ídolo no cinema, ele tem 8 milhões de seguidores nas redes sociais. Na postagem,
o astro que interpretou o super-herói Hulk, da Marvel, lembra que o expresidente dos Estados Unidos Donald Trump foi derrotado graças ao grande número
de eleitores que compareceram às urnas, especialmente jovens.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2022/03/mark-ruffalo-anittamarquezine-famosos-estimulam-jovens-a-tirar-titulo-para-tirar-bolsonaro/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-24 19:25:03
Título: Datafolha: Lula está 17 pontos à frente de Bolsonaro e segue na
liderança em todos os cenários
Descrição: Pesquisa de intenção de voto mostra Lula com 43% e Bolsonaro com 26%,
seguidos por Sergio Moro (8%) e Ciro Gomes (6%)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/24/datafolha-lula-esta-17-pontos-afrente-de-bolsonaro-e-segue-na-lideranca-em-todos-os-cenarios
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-03-24
Título: PT aprova federação com PCdoB e PV e confirma Lula pré-candidato
Descrição: Resolução divulgada nesta quinta aprova ainda coligação nacional com
o PSB e com a federação que irá surgir entre PSOL e Rede
Url : https://revistaforum.com.br/politica/2022/3/24/pt-aprova-federao-compcdob-pv-confirma-lula-pre-candidato-112030.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-24 11:21:30
Título: Homem invade terreiro e destrói imagens de orixás no Distrito Federal
Descrição: Autor do ato de intolerância estava armado com facão e se apresentou
como pastor, ele foi preso pela Polícia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/24/homem-invade-terreiro-e-destroiimagens-de-orixas-no-distrito-federal
Fonte: Vatican News - Português
Título: O Papa: uma vergonha o aumento de despesas com armas, é necessária uma
mudança de rota
Descrição: \Os poderosos conspiram para estender seu domínio em detrimento de
outros. A verdadeira resposta não é mais armas, mais sanções, mais alianças
políticas e militares, mas um outro modo de governar o mundo\. Palavras do Papa
Francisco no seu encontro com as mulheres do Centro Italiano Feminino nesta
manhã (24) no Vaticano
Leia tudo
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2022-03/papa-francisco-associacaomulheres-centro-feminino-italiano.html
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-24 19:59:28
Título: \Ninguém ganha em uma guerra comercial\, diz China após EUA retirarem
sanções sobre produtos
Descrição: Pequim diz que relações comerciais e de trocas com os Estados Unidos
são \mutuamente benéficas\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/24/ninguem-ganha-em-uma-guerracomercial-diz-china-apos-eua-retirarem-sancoes-sobre-produtos

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-24 16:06:48
Título: Rússia critica Otan por envio de armas à Ucrânia: \Interesse em manter
hostilidades\
Descrição: Aliança militar liderada pelos EUA anunciou o envio de equipamento
militar adicional à Ucrânia nesta quinta-feira (24)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/24/russia-critica-otan-por-enviode-armas-a-ucrania-interessse-em-manter-hostilidades
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-24 15:43:49
Título: Instituto entra na Justiça para impedir mineração na Serra do Curral, em
Belo Horizonte
Descrição: Processo de tombamento da serra já está em curso, mas órgão estadual
pode aprovar empreendimento no local
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/24/instituto-entra-na-justica-paraimpedir-mineracao-na-serra-do-curral-em-belo-horizonte
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-24 15:17:49
Título: Análise | Big Techs espalham fake news para evitar lei que regule suas
atividades no Brasil
Descrição: As empresas usam o seu poder de mercado para fazer a campanha contra
um projeto de lei no país, o que é gravíssimo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/24/analise-big-techs-espalham-fakenews-para-evitar-lei-que-regule-suas-atividades-no-brasil
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-24 14:00:24
Título: “Ruína ou revolução”? Greve pelo Clima acontece em cidades brasileiras e
do mundo na sexta (25)
Descrição: Protestos exigem a interrupção do modelo socioeconômico que destrói o
planeta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/24/ruina-ou-revolucao-greve-peloclima-acontece-em-cidades-brasileiras-e-do-mundo-na-sexta-25
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-24 10:06:38
Título: Em ano eleitoral, Ibaneis terá mais do que o dobro de recursos para
publicidade do GDF
Descrição: Governador, que será candidato à reeleição, deve tirar recurso de
limpeza urbana para aplicar em propaganda
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/24/em-ano-eleitoral-ibaneis-teramais-do-que-o-dobro-de-recursos-para-publicidade-do-gdf
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-03-24 07:44:36
Título: Incerto sobre reeleição, Bolsonaro apressa \boiadas\ antiambientais no
Congresso, diz entidade
Descrição: Ruralistas aproveitam apoio do Executivo e do Legislativo e tentam
facilitar grilagem, mineração e uso de agrotóxicos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/03/24/incerto-sobre-reeleicaobolsonaro-apressa-boiadas-antiambientais-no-congresso-diz-entidade
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-24 18:36:42
Título: Professor processa Fundação Palmares por citar texto seu em relatório
que defendia banimento de livros
Descrição: A defesa do historiador pede a retirada do trecho, a publicação de
nota de resposta no site da fundação e indenização por danos morais
Url :https://www.cartacapital.com.br/sociedade/professor-processa-fundacaopalmares-por-citar-texto-seu-em-relatorio-que-defendia-banimento-de-livros/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-24 17:54:40
Título: Bolsonaro está colhendo resultados do momento, mas a distância para Lula
deve estabilizar, avalia cientista político
Descrição: Para Josué Medeiros, uma aliança PT-PSB pode mudar o cenário
eleitoral e levar o petista para uma vitória em primeiro turno
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-esta-colhendoresultados-do-momento-mas-a-distancia-para-lula-deve-estabilizar-avaliacientista-politico/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-24 17:37:23
Título: Reprovação a Bolsonaro recua de 53% para 46%, diz Datafolha
Descrição: Segundo o levantamento, a aprovação ao ex-capitão teve leve ascensão,
de 22% para 25%
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/reprovacao-a-bolsonaro-recuade-53-para-46-diz-datafolha/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-03-24 16:25:15
Título: Chanceler brasileiro diz que sanções contra a Rússia são ‘inapropriadas’
Descrição: 'O Brasil não está de acordo com a aplicação de sanções unilaterais e
seletivas', disse Carlos França em audiência pública no Senado
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/chanceler-brasileiro-diz-quesancoes-contra-a-russia-sao-inapropriadas2/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-03-24 20:41:13
Título: PT divulga manifesto por candidatura Lula Presidente, confira a íntegra
Descrição: Lula, a esperança do povo brasileiro! Confira a íntegra da nota
oficial do Diretório Nacional do Partido Bem-vindo à verdade, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/pt-divulga-manifesto-por-candidatura-lulapresidente-confira-a-integra/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-03-24 14:43:30
Título: Confissões de uma mulher dentro do MBL
Descrição: Participante testemunhou machismo sem freios nos grupos de chats do
movimento, antes e depois do episódio de Arthur do Val na Ucrânia.The post
Confissões de uma mulher dentro do MBL appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/03/24/mbl-mulher-confissoes/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-03-24 13:00:22
Título: Crítica feroz do Supremo, Thaméa Danelon já se gabou de 'proximidade'
com Alexandre de Moraes
Descrição: Procuradora disse a Deltan Dallagnol pelo Telegram que dava 'até
pitaco nos indicados para os Ministérios' de Michel Temer.The post Crítica feroz
do Supremo, Thaméa Danelon já se gabou de &#8216,proximidade&#8217, com
Alexandre de Moraes appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/03/24/critica-feroz-do-supremo-thameadanelon-ja-se-gabou-de-proximidade-com-alexandre-de-moraes/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-03-24 03:00:00
Título: Estados Unidos, o único vencedor da guerra? Uma leitura geopolítica.
Artigo de Ricardo Petrella
Descrição:
Não é principalmente uma guerra entre russos e ucranianos. Dois fatores de
competição e conflito entre as grande [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/617201-estados-unidos-o-unico-vencedor-daguerra-uma-leitura-geopolitica-artigo-de-ricardo-petrella

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-24 00:00:00
Título: Bolsonaro volta a ignorar regras de trânsito e anda de moto sem capacete
no Ceará
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a ignorar as regras de
trânsito ao andar na garupa de uma moto sem usar capacete durante trajeto em
estrada de Quixadá, no interior do Ceará.Leia mais (03/24/2022 - 16h12)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/bolsonaro-volta-a-ignorar-regras-de-transito-e-anda-de-motosem-capacete-no-ceara.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-24 00:00:00
Título: Telegram diz ao TSE que decisão final sobre combate a fake news cabe ao
seu dono
Descrição: O advogado Alan Thomaz, representante do Telegram no Brasil, reforçou
nesta quinta-feira (24) a técnicos do TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
compromisso com o combate às fake news.Leia mais (03/24/2022 - 16h03)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/telegram-diz-ao-tse-que-decisao-final-sobre-combate-a-fakenews-cabe-ao-dono.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-03-24 00:00:00
Título: Ministério liberou verba intermediada por pastores após denúncia de
propina
Descrição: O governo Jair Bolsonaro (PL) destinou verba a prefeitos que foram
levados ao Ministério da Educação pelo pastor Arilton Moura mesmo após Milton
Ribeiro ter supostamente recebido uma denúncia de propina envolvendo o líder
religioso.Leia mais (03/24/2022 - 14h58)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/03/ministerio-liberou-verba-intermediada-por-pastores-aposdenuncia-de-propina.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-03-25 05:09:59
Título: Premiê da Noruega se recusa a implantar bases de forças estrangeiras da
OTAN no país
Descrição: Assim que a OTAN decidiu responder ao conflito na Ucrânia com um
reforço significativo de forças do bloco no Leste Europeu, o primeiro-ministro
norueguês, Jonas Gahr Store, afirmou que o aumento da presença de aliados
militares na Noruega não é uma opção.
Url :https://br.sputniknews.com/20220325/premie-da-noruega-se-recusa-aimplantar-bases-de-forcas-estrangeiras-da-otan-no-pais-21969847.html
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Título: Comissão no Senado aprova parceria do Brasil com Angola e Israel para o
setor de defesa
Descrição: A Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado brasileiro aprovou
nesta quinta-feira (24) dois relatórios de acordos de cooperação para a área de
defesa do país.
Url :https://br.sputniknews.com/20220324/comissao-no-senado-aprova-parceria-dobrasil-com-angola-e-israel-para-o-setor-de-defesa-21968858.html
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Título: EUA sancionam Rússia, China e Coreia do Norte por 'proliferação de
armas'
Descrição: Duas empresas russas e uma entidade norte-coreana foram punidas por
transferir itens \sensíveis\ para o programa de mísseis de Pyongyang.
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