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Fonte: MST - Brasil
Data: 2022-04-12
Título: “O caráter da jornada é tomar as ruas com a pauta da Reforma Agrária
Popular”, afirma dirigente do MST
Descrição: Com o lema Reforma Agrária Popular: Por Terra, Teto e Pão, as ações
da Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária de 2022 tiveram início
no último dia 8 e seguem até o dia 17 de abril por todo país
Url : https://mst.org.br/2022/04/12/o-carater-da-jornada-e-tomar-as-ruas-com-apauta-da-reforma-agraria-popular-afirma-dirigente-do-mst/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-04-12
Título: Senadora ganhou emenda de R$ 2,9 mi antes de alegar fraude e retirar apoio à CPI
Descrição: A senadora Rose de Freitas (MDB-ES) teve uma emenda parlamentar
milionária aprovada três dias antes de alegar "fraude" e retirar sua assinatura
do requerimento de abertura da CPI que pretende apurar irregularidades no
Ministério da Educação (MEC).Em 1º de abril, Rose de Freitas foi agraciada com o
empenho de R$ 2,9 milhões de verba pública federal, o que representa
a terceira maior emenda parlamentar individual de 2022, segundo informações
disponíveis no Portal da Transparência.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/senadora-ganhou-emenda-de-r-2-9-mi-antesde-alegar-fraude-e-retirar-apoio-a-cpi-c080
Fonte: Brasil 247
Data: 2022-04-13
Título: Corrupção no centrão: aliado de Lira vendeu kit robótica 420% mais caro
do que declarou ter pago
Descrição: A empresa contratada para fornecer kits de robótica para prefeituras,
por meio de recursos de emendas liberados pelo governo Jair Bolsonaro (PL),
vendeu os equipamentos ao poder público com uma diferença de 420% em relação ao
preço que declarou ter pago em ao menos uma das compras que fez do produto.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/corrupcao-no-centrao-aliado-de-liravendeu-kit-robotica-420-mais-caro-do-que-declarou-ter-pago
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-12 22:16:03
Título: Weintraub diz que Bolsonaro mandou entregar FNDE ao centrão, governo
tenta abafar crise no MEC
Descrição: O ex-ministro da Educação afirmou que entregou à Polícia Federal e ao
MP documentos que comprovam a ordem
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/12/weintraub-diz-que-bolsonaromandou-entregar-fnde-ao-centrao-governo-tenta-abafar-crise-no-mec
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-12 10:39:30
Título: Senadora ganhou emenda de R$ 2,9 milhões antes de alegar fraude e
retirar apoio à CPI do MEC
Descrição: Valor empenhado pelo governo, a pedido de Rose de Freitas, representa
a 3ª maior emenda parlamentar individual de 2022
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/12/senadora-ganhou-emenda-de-r-2-9milhoes-antes-de-alegar-fraude-e-retirar-apoio-a-cpi-do-mec
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-12 19:18:50
Título: Deltan e Janot receberão boleto de R$ 2,8 milhões do TCU por diárias da
Lava Jato, diz TV
Descrição: O processo que investiga as diárias milionárias pagas a procuradores
da operação subiu mais um degrau no Tribunal
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/deltan-e-janot-receberaoboleto-de-r-28-milhoes-do-tcu-por-diarias-da-lava-jato-diz-tv/

Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-04-12 19:24:27
Título: Exército gastou R$ 3,5 milhões para compra de próteses penianas
Descrição: Depois da recente polêmica sobre a compra do medicamento para
impotência sexual Viagra pelas Forças Armadas – que já rende discussões até para
a criação de uma CPI na Câmara – o Ministério da Defesa entrou novamente na mira
de parlamentares de oposição. Desta vez pela compra de 60 próteses penianas
infláveis pelo Exército. O [ ]The post Exército gastou R$ 3,5 milhões para
compra de próteses penianas appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/exercito-gastou-r-35milhoes-para-compra-de-proteses-penianas/
Data: 2022-04-12 17:15:19
Título: No Acampamento Terra Livre, Lula fala sobre criação de ministério
indígena se for eleito
Descrição: Ex-presidente está em percurso político em Brasília para tratar do
arco de alianças que tenta costurar para outubro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/12/no-acampamento-terra-livre-lulafala-sobre-criacao-de-ministerio-indigena-se-for-eleito
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-04-12
Título: Fala de Lula sobre revogar medidas de Bolsonaro contra indígenas
repercute no mundo
Descrição: O ex-presidente Lula (PT) voltou a ser alvo dos holofotes da mídia
internacional nesta terça-feira (12). O motivo é o fato do petista ter prometido
revogar todas as medidas tomadas por Jair Bolsonaro (PL) contra os povos
indígenas caso seja eleito presidente nas eleições deste ano.
Lula participou de evento no Acampamento Terra Livre, em Brasília,
que reúne representantes dos povos originários de todo o país e, na ocasião,
afirmou que fará um dia de "revogaço" para retomar políticas em prol dos
direitos dos indígenas.
Url : https://revistaforum.com.br/midia/2022/4/12/fala-de-lula-sobre-revogarmedidas-de-bolsonaro-contra-indigenas-repercute-no-mundo-112919.html
Fonte: Al Jazeera
Título: Lula do Brasil promete acabar com a mineração ilegal em terras indígenas
Url :https://www.aljazeera.com/news/2022/4/12/brazil-lula-promises-to-stopillegal-mining-on-indigenous-lands
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-04-12 14:30:00
Título: Indígenas se articulam para formar bancada indígena no Congresso e
parlamentos estaduais
Descrição: Lideranças indígenas focam em número pequeno de candidatos espalhados
por diversos partidos e em todas as regiões “não só para ter visibilidade, mas
para ganhar”
Url :https://apublica.org/2022/04/indigenas-se-articulam-para-formar-bancadaindigena-no-congresso-e-parlamentos-estaduais/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-12 16:20:01
Título: Movimentos populares pedem liberdade para Assange em carta pública
Descrição: Jornalista do WikiLeaks está detido há 3 anos em prisão de segurança
máxima e pode ser extraditado aos EUA
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/12/movimentos-populares-pedemliberdade-para-assange-em-carta-publica
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2022-04-12
Título: Movimentos populares pedem liberdade para Assange em carta pública

Descrição: Entidades como a Assembleia Internacional dos Povos (AIP),
Articulação de Povos Indígenas do Brasil (APIB), Central Única dos Trabalhadores
(CUT) e a União Nacional dos Estudantes (UNE), entre outras, assinaram nesta
terça-feira (12) um documento público conjunto que pede liberdade para o
jornalista e fundador do Wikileaks, Julian Assange.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/mundo/2022/04/movimentos-popularespedem-liberdade-para-assange-em-carta-publica/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-12 16:07:36
Título: Chico Alencar será relator que vai analisar denúncias contra Gabriel
Monteiro na Câmara do RJ
Descrição: Processo que pode levar à cassação de mandato do vereador
bolsonarista tem prazo máximo de 90 dias para ser concluído
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/12/chico-alencar-sera-relator-quevai-analisar-denuncias-contra-gabriel-monteiro-na-camara-do-rj
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-12 14:47:40
Título: Ciclo de Seminários debate panorama político da América Latina com MST e
Márcio Pochmann
Descrição: O evento às 16h será gratuito pelo zoom e terá a presença de Marina
Santos do MST
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/12/ciclo-de-seminarios-debatepanorama-politico-da-america-latina-com-mst-e-marcio-pochmann
Fonte: Global Times - China
Data: 2022-04-13
Título: A crise ucraniana corre o risco de se agravar à medida que as
conversações se estagnam e a hostilidade aumenta
Descrição: O presidente russo Vladimir Putin chamou a situação na Ucrânia de
"tragédia" e a paz fala de um "beco sem saída" em sua reunião com o presidente
bielorrusso Alexander Lukashenko, dizendo que as sanções econômicas impostas à
Rússia por nações do mundo inteiro "falharam" e que ele não tinha intenção de se
retirar de uma campanha militar. A mídia ocidental relatou que a Rússia está
planejando uma nova operação para terminar sua operação militar na Ucrânia ou
fazer progressos significativos até 9 de maio, Dia da Vitória, para marcar a
vitória da antiga União Soviética sobre a Alemanha nazista, com uma batalha
decisiva na região de Donbas, no leste da Ucrânia. Analistas chineses disseram
na terça-feira que a tendência positiva alcançada pelas conversações de paz
anteriores na Turquia foi arruinada, e que o Ocidente e a Ucrânia provavelmente
calcularão mal a Rússia, o que dificultará o reinício das negociações.
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202204/1259168.shtml
Fonte: Al Mayadeen - Líbano
Data: 2022-04-13
Título: O México defende contra os fabricantes de armas nos EUA
Descrição: O governo mexicano apresentou seus argumentos na terça-feira no
Tribunal Distrital de Massachusetts, Estados Unidos (EUA), sobre o processo
contra 11 empresas que produzem, distribuem e vendem armas por negligência,
permitindo-lhes alcançar grupos criminosos e serem utilizadas em atos de
violência no país. Segundo o funcionário, a cada ano quase meio milhão de armas
chegam ao México vindas dos EUA, e estas empresas são responsáveis pela
fabricação de 68% delas. Ele acrescentou que entre 70% e 90% delas são
traficadas ilegalmente. Da mesma forma, disse ele em informações públicas e
outros canais, estas corporações sabem que suas armas são utilizadas por grupos
criminosos e não agem para remediar isto, razão pela qual sua negligência
facilita sua exportação ilegal para o México. O consultor jurídico afirmou que
este tráfico viola a lei mexicana, razão pela qual eles sentem que é seu dever
processar estes conglomerados; e questionou o fato de que estas empresas não
possuem mecanismos de monitoramento para identificar o uso destas armas, que são
utilizadas para assassinato, extorsão e seqüestro.
Url : https://espanol.almayadeen.net/news/politics/1580348/m%C3%A9xico-presentaargumentos-contra-fabricantes-de-armas-en-ee

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-12 13:34:11
Título: Trabalhadores da Neoenergia farão ato contra demissões em frente à
Câmara Legislativa do DF
Descrição: A manifestação ocorre nesta terça-feira (12) e pede a reintegração
dos demitidos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/12/trabalhadores-da-neoenergiafarao-ato-contra-demissoes-em-frente-a-camara-legislativa-do-df
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-12 11:58:58
Título: Gabriel Monteiro pode ser proibido de ter cargo público por lei que
propôs como vereador
Descrição: Segundo jornal, lei declara nula nomeação, posse ou contratação de
pessoa condenada por crimes sexuais contra vulnerável
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/12/gabriel-monteiro-pode-serproibido-de-ter-cargo-publico-por-lei-que-propos-como-vereador
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-12 11:33:34
Título: Comunidades ribeirinhas pressionam Governo Federal a legislar para
proteger Rio São Francisco
Descrição: Conhecido como Direito das Águas, o tema foi abordado na Constituição
de países como o Equador, A Bolívia e o Chile
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/12/comunidades-ribeirinhaspressionam-governo-federal-a-legislar-para-proteger-rio-sao-francisco
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-04-12 07:55:31
Título: Empresa beneficiada por privatizações da Petrobras quer contratar expresidente da estatal
Descrição: Maior compradora de bens da Petrobras, 3R Petroleum indicou Castello
Branco a cargo com ganho milionário
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/04/12/empresa-beneficiada-porprivatizacoes-da-petrobras-quer-contratar-ex-presidente-da-estatal
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-13 06:24:54
Título: TSE desaprova contas do PSL e pede devolução de R$ 970 mil
Descrição: Na semana passada, o TSE condenou o PROS a devolver R$ 11 milhões ao
erário
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/tse-desaprova-contas-do-psl-epede-devolucao-de-r-970-mil/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-13 06:18:50
Título: Gleisi diz ser ‘fundamental’ ter nome do PT para Senado no Rio
Descrição: Petista reiterou apoio a Ceciliano e mandou recado a aliado do PSB,
que insiste em Molon
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/gleisi-diz-ser-fundamental-ternome-do-pt-para-senado-no-rio/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-12 21:32:21
Título: Chefe de gabinete do MEC disse à CGU que pastor lobista foi vetado na
pasta, mas agenda mostra encontros
Descrição: Djaci Vieira de Sousa, que prestou depoimento a auditores, atuava com
Milton Ribeiro e foi mantido no posto por seu sucessor Victor Godoy
Url :https://www.cartacapital.com.br/educacao/chefe-de-gabinete-do-mec-disse-acgu-que-pastor-lobista-foi-vetado-na-pasta-mas-agenda-mostra-encontros/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-12 21:01:00

Título: PT vai ao TSE contra outdoors de ataque a Lula: ‘Propaganda eleitoral
extemporânea’
Descrição: O partido reivindica a remoção das propagandas e dos posts na
internet que dão visibilidade às peças
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pt-vai-ao-tse-contra-outdoors-deataque-a-lula-propaganda-eleitoral-extemporanea/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-12 20:52:08
Título: Polícia Civil de SP abre inquérito para apurar ameaças de morte a Lula
Descrição: A determinação partiu do delegado divisionário da Delegacia de Crimes
Eletrônicos do Deic, Laércio Ceneviva Filho
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/policia-civil-de-sp-abreinquerito-para-apurar-ameacas-de-morte-a-lula/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-12 20:15:41
Título: Zé Trovão pretende se candidatar a deputado federal pelo partido de
Bolsonaro em SC
Descrição: O caminhoneiro bolsonarista é investigado no âmbito do inquérito
sobre os atos antidemocráticos no STF
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/ze-trovao-pretende-se-candidatara-deputado-federal-pelo-partido-de-bolsonaro-em-sc/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-12 19:55:58
Título: Provável vice de Lula, Alckmin defende a criação do Ministério da
Segurança Pública
Descrição: O ex-tucano também pregou 'o fortalecimento da presença dos
municípios, porque as guardas civis podem ajudar muito na prevenção primária'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/provavel-vice-de-lulaalckmin-defende-a-criacao-do-ministerio-da-seguranca-publica/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-12 19:03:40
Título: Presidente do FNDE diz que pastor ‘insinuou’ propina: ‘Me ajude que eu
te ajudo’
Descrição: Declaração foi dada em depoimento à Controladoria-Geral da União para
investigação sobre corrupção no MEC
Url :https://www.cartacapital.com.br/educacao/presidente-do-fnde-diz-que-pastorinsinuou-propina-me-ajude-que-eu-te-ajudo/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-12 17:29:09
Título: Por unanimidade, Conselho de Ética da Alesp aprova a cassação de Arthur
do Val
Descrição: O plenário ainda deve analisar o pedido, o parlamentar havia dito que
ucranianas 'são fáceis porque são pobres'
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/por-unanimidade-conselho-de-eticada-alesp-aprova-a-cassacao-de-arthur-do-val/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-12 16:59:39
Título: Pré-candidatos bolsonaristas deletam vídeos com ataques às instituições
Descrição: Com a proximidade das eleições, pelo menos 70 vídeos foram retirados
do YouTube
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/pre-candidatos-bolsonaristasdeletam-videos-com-ataques-as-instituicoes/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-12 16:53:45
Título: Ucrânia anuncia a prisão de Viktor Medvedchuk, político de oposição a
Zelensky

Descrição: O deputado e empresário estava em prisão domiciliar, mas desapareceu
poucos dias após o início da guerra
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/ucrania-anuncia-a-prisao-de-viktormedvedchuk-politico-de-oposicao-a-zelensky/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-04-12 16:06:14
Título: Petistas dão como certo apoio de parte do MDB a Lula, mesmo com
candidatura de Tebet
Descrição: A CartaCapital, o ex-senador Garibaldi Alves (MDB) apontou que o
apoio ao petista acontece em decorrência da ainda pouca viabilidade da précandidata
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/petistas-dao-como-certo-apoio-departe-do-mdb-a-lula-mesmo-com-candidatura-de-tebet/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-04-12 17:05:57
Título: Lula: ‘Vou voltar mais sabido, mais experiente e mais calmo’
Descrição: ► Nós venceremos outra vez, discursou o ex-presidente Lula para 8 mil
indígenas no DF O ex-presidente Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %%
apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/lula-vou-voltar-mais-sabido-maisexperiente-e-mais-calmo/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-04-12 20:43:32
Título: 'SEM XINGAR!': Nem o método MBL de assédio salvou Arthur do Val no
Conselho de Ética
Descrição: Desesperado, Mamãe Falei incitou seguidores do MBL a pressionarem
deputados contra a cassação dele. Não funcionou.The post &#8216,SEM XINGAR!':
Nem o método MBL de assédio salvou Arthur do Val no Conselho de Ética appeared
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/04/12/mbl-assedio-arthur-do-val-cassacao/
Fonte: The Intercept
Data: 2022-04-12 15:54:50
Título: TCU responsabiliza Dallagnol e Janot pela farra das diárias da Lava Jato
Descrição: Procuradores que viviam em Curitiba recebiam pagamentos extras para
trabalhar na cidade.The post TCU responsabiliza Dallagnol e Janot pela farra das
diárias da Lava Jato appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2022/04/12/tcu-condena-dallagnol-e-janot-diariaslava-jato/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2022-04-12 03:00:00
Título: “O sistema internacional está caminhando para o rumo perigoso pondo em
risco a sobrevivência da humanidade”. Entrevista especial com Rubens Ricupero
Descrição:
\Sinto profunda inquietação e angústia diante da sucessão de tantos choques
inesperados em tão curto espaço de tempo.\ É assim que
http://www.ihu.unisinos.br/617713-o-sistema-internacional-esta-caminhando-parao-rumo-perigoso-pondo-em-risco-a-sobrevivencia-da-humanidade-entrevistaespecial-com-rubens-ricupero
Fonte: OGlobo
Data: 2022-04-13 05:00:46
Título: 'É preciso criar mecanismos para atletas confiarem nos sistemas de
denúncias para combater o assédio', diz Joanna Maranhão
Descrição: Eleita para a nova composição do Conselho de Ética do Comitê Olímpico
do Brasil (COB), a ex-nadadora Joanna Maranhão é a primeira mulher a fazer parte
do grupo, criado em 2018, assim como, a primeira ex-atleta. Mais votada na
eleição, com 43 votos, ela diz que agora, parte de sua missão é “criar
mecanismos e fazer com que atletas confiem no conselho e nos sistemas de
denúncia\.

Url :https://oglobo.globo.com/esportes/e-preciso-criar-mecanismos-para-atletasconfiarem-nos-sistemas-de-denuncias-para-combater-assedio-diz-joanna-maranhao25472668
Fonte: OGlobo
Data: 2022-04-13 05:00:29
Título: Como foi a investigação que expôs o flagelo Yanomami?
Descrição: Na Terra Yanomami, faltam médicos. Na verdade, em algumas das mais de
300 comunidades da etnia em Roraima falta de tudo. O posto de saúde está
fechado, a comida não chega e a malária corre solta. Também são cada vez mais
frequentes os casos de doenças sexualmente transmissíveis, na mesma frequência
que avança o garimpo. Tudo isso foi documentado e divulgado esta semana, em
levantamento Hutukara Associação Yanomami, a mais importante da etnia, e foi
feito com a assessoria técnica do Instituto Socioambiental. Os relatos começaram
a ser coletados há quatro anos.
Url :https://oglobo.globo.com/podcast/como-foi-investigacao-que-expos-flageloyanomami-1-25472914
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-04-13 07:17:15
Título: Ataque ao metrô em Nova York: polícia divulga foto de 'pessoa de
interesse'
Descrição: Disparos foram feitos em vagão de trem que chegava a uma estação no
Brooklyn e deixou um total de 16 pessoas feridas. Polícia local disse que
incidente não é investigado como um ataque terrorista.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61085078?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-13 00:00:00
Título: Juiz que rejeitou indenizar vítimas da ditadura é contestado por
saudação ao regime
Descrição: O juiz federal Luís Antônio Johonsom di Salvo, que recentemente negou
indenizações a vítimas da ditadura militar no Brasil (1964-1985), indicou apoio
ao regime na época por meio de uma carta a Ernesto Geisel, então presidente do
país, para parabenizá-lo e expressar \solidariedade\ e \sincera confiança\.Leia
mais (04/13/2022 - 04h10)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/04/juiz-que-rejeitou-indenizar-vitimas-da-ditadura-e-contestadopor-saudacao-ao-regime.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-04-12 00:00:00
Título: Presidente do FNDE diz que pastor fez insinuações de propina
Descrição: O presidente do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação),
Marcelo Lopes da Ponte, relatou à CGU (Controladoria-Geral da União) que o
pastor Arilton Moura fez \insinuações\ de pagamento de propina durante encontros
entre os dois no ano passado.Leia mais (04/12/2022 - 20h17)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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Fonte: Congresso em Foco
Data: 2022-04-12 23:43:01
Título: Marcelo Castro vai assinar pedido de CPI do MEC
Descrição: Entre os nomes com quem o líder da oposição no Senado, Randolfe
Rodrigues (Rede-AP), conversa para assinar o requerimento de abertura de CPI
para investigar as denúncias de corrupção no Ministério da Educação (MEC)
durante a gestão do ex-ministro Milton Ribeiro, é o do presidente da Comissão de
Educação, Marcelo Castro (MDB-PI). Ao Congresso em [ ]The post Marcelo Castro
vai assinar pedido de CPI do MEC appeared first on Congresso em Foco.
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Título: Comitê da Petrobras recomenda aprovação de José Mauro Coelho para
presidência da empresa
Descrição: O comitê de elegibilidade da Petrobras recomendou, nessa segundafeira (11), a aprovação de José Mauro Ferreira Coelho para presidir a companhia.
Coelho é ex-secretário do Ministério de Minas e Energias e foi indicado na
semana passada pelo governo, após a desistência do economista Adriano Pires. Os
integrantes do comitê consideram que o novo indicado atende [ ]The post Comitê
da Petrobras recomenda aprovação de José Mauro Coelho para presidência da
empresa appeared first on Congresso em Foco.
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Título: Pentágono diz ser incapaz de provar acusações da Ucrânia contra tropas
russas
Descrição: Recentemente, as tropas ucranianas denunciaram que o Exército russo
teria conduzido um ataque com substâncias químicas em Mariupol, lançadas de um
drone.
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