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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-19 19:28:27
Título: Chapa Gustavo Petro-Francia Marquez é eleita para presidência da
Colômbia
Descrição: Vantagem foi de quase 800 mil votos, com participação de 58% do
eleitorado, segundo resultados preliminares
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/19/chapa-gustavo-petro-franciamarquez-e-eleita-para-presidencia-da-colombia
Fonte: Revista Forum
Data: 2022-06-19
Título: Quem é Gustavo Petro, ex-guerrilheiro e novo presidente da Colômbia
Descrição: Economista, líder social, ex-guerrilheiro e presidente. Essas
características ajudam a definir quem é Gustavo Petro, o primeiro presidente de
esquerda da história da Colômbia. Um presidente que parecia improvável há uns
anos, se tornou inevitável diante do processo de lutas sociais que o país viveu
no último período contra a tragédia do neoliberalismo e a tirania de um governo
autoritário e repressivo. Dados do Cartório Nacional da Colômbia indicam que a
chapa formada por Petro e Francia Márquez conquistou 50,48% dos votos contra
47,26% da chapa comandada pelo empresário Rodolfo Hernández. Petro se torna o
presidente mais bem votado da história da Colômbia, com um apoio de 11,2 milhões
de eleitores nessa disputa de segundo turno. A participação ficou em 58%.
Url : https://revistaforum.com.br/global/2022/6/19/quem-gustavo-petro-exguerrilheiro-novo-presidente-da-colmbia-118970.html
Fonte: Lula – Brasil - Twitter
Data: 2022-06-19
Título: Felicito calorosamente os companheiros Gustavo Petro, Francia Márquez
e todo o povo colombiano pela importante vitória nas eleições deste domingo.
Desejo sucesso a Petro em seu governo. A sua vitória fortalece a democracia e as
forças progressistas na América Latina.
Url : https://twitter.com/LulaOficial/status/1538659107846213632?ref_src=twsrc
%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1538659107846213632%7Ctwgr%5E%7Ctwcon
%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2Fcolombia-gustavo-petrofelicitaciones-victoria-presidente-20220619-0031.html
Fonte: G1 - Globo
Data: 2022-06-19
Título: Embarcação de Bruno Pereira e Dom Phillips é encontrada no Amazonas, diz
Polícia Civil
Descrição: A embarcação na qual viajavam o indigenista Bruno Pereira e o
jornalista inglês Dom Phillips foi encontrada no Rio do Itacoaí, nas
proximidades da comunidade de Cachoeira na noite deste domingo (19), de acordo
com a Polícia Civil. A Polícia Federal também confirmou a localização da
embarcação. O local foi indicado por Jeferson da Silva Lima, o “Pelado da
Dinha”, preso no sábado (18). Ele é um dos oito suspeitos de ter assassinado
Bruno e Dom -- três deles já foram presos durante as investigações sobre o caso.
De acordo com a polícia, a lancha foi localizada a cerca de 20 metros de
profundidade, emborcada com seis sacos de areia para dificultar a flutuação, a
uma distância de 30 metros da margem direita do rio.
Url :
https://g1.globo.com/politica/blog/andreia-sadi/post/2022/06/19/embarcacao-debruno-pereira-e-dom-phillips-e-encontrada-no-amazonas-diz-policia-civil.ghtml
Fonte: Congresso em Foco
Título: Servidores da Funai anunciam greve e exigem demissão do presidente órgão
Descrição: Após os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista
inglês Dom Phillips, servidores da Fundação Nacional do Índio (Funai) anunciaram

que vão iniciar uma greve na próxima quinta-feira (23), a partir das 10h, nas
unidades dos estados e no Distrito Federal. Os servidores do órgão querem a
saída imediata do presidente da Funai, Marcelo [ ]The post Servidores da Funai
anunciam greve e exigem demissão do presidente órgão appeared first on Congresso
em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/servidores-da-funai-anunciamgreve-e-exigem-demissao-do-presidente-orgao/
Fonte: Português Archives - Agência Pública
Data: 2022-06-20 01:58:00
Título: Em primeira ida a Tabatinga, Aras é cobrado por denúncias feitas pela
Univaja
Descrição: Procurador-Geral da República ouviu críticas sobre a ‘atuação tímida’
do Estado contra o crime, Polícia diz ter encontrado a embarcação de Bruno
Pereira e Dom Phillips
Url :https://apublica.org/2022/06/em-primeira-ida-a-tabatinga-aras-e-cobradopor-denuncias-feitas-pela-univaja/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-19 12:53:13
Título: Caetano Veloso homenageia Bruno Pereira e Dom Phillips: ‘Por que parar
as investigações?’
Descrição: Na sexta-feira 17, a Polícia Federal afirmou, em nota, que as
investigações apontam para a ausência de um mandante no assassinato dos
ativistas e que os executores 'agiram sozinhos'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/caetano-veloso-homenageiabruno-pereira-e-dom-phillips-por-que-parar-as-investigacoes/
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Opinião: Dom e Bruno, vítimas de um Estado disfuncional
Descrição: Infelizmente, a esperança de encontrar Bruno Pereira e Dom Phillips
com vida acabou. A Amazônia se transforma cada vez mais em terra sem lei. E o
governo não parece interessado em pôr ordem, opina Thomas Milz.
Url :https://www.dw.com/pt-br/opinião-dom-e-bruno-vítimas-de-um-estadodisfuncional/a-62164812?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-19 11:54:16
Título: Auxílio Brasil tem fila de 2,78 milhões de famílias para acessarem
benefício
Descrição: Entre março e abril, a fila mais do que dobrou, com um aumento de
116%. Atualmente 33,1 milhões de pessoas não têm o que comer no País, 14 milhões
a mais do que no ano passado
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/auxilio-brasil-tem-fila-de278-milhoes-de-familias-para-acessarem-beneficio/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-19 00:00:00
Título: Bolsonaro amplia gasto com cartão corporativo em ano eleitoral
Descrição: Os gastos com cartão corporativo do presidente Jair Bolsonaro (PL)
aumentaram em 2022, às vésperas da campanha eleitoral. Desde o primeiro ano de
mandato, essas faturas têm ficado cada vez mais altas e atingiram recentemente o
patamar de R$ 1,2 milhão por mês.Leia mais (06/19/2022 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/bolsonaro-amplia-gasto-com-cartao-corporativo-em-anoeleitoral.shtml
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-19 18:02:26
Título: Com coro de \fora Bolsonaro\, cerca de 3 milhões de pessoas participam
da 26ª Parada LGBTQIA+
Descrição: Após 2 anos de pandemia e de suspensão, evento volta a ocupar
Avenida Paulista com 19 trios elétricos

Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/19/com-coro-de-fora-bolsonarocerca-de-3-milhoes-de-pessoas-participam-da-26-parada-lgbtqia
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-19 00:00:00
Título: Brasil vive espécie de apartheid institucional, diz pesquisador
Descrição: Quem produz políticas públicas no Brasil? A pergunta retórica é do
sociólogo Luiz Augusto Campos, que responde: \Homens brancos\. E quais são as
pessoas mais atingidas pelas ações estatais na área da educação, da saúde, da
segurança? \É basicamente a população negra.\Leia mais (06/19/2022 - 23h15)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2022/06/brasil-vive-especie-de-apartheid-institucional-dizpesquisador.shtml
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-20 05:30:45
Título: João Gordo: Vivemos na necropolítica. Eles decidem quem vai viver e quem
vai morrer
Descrição: Banda Ratos de Porão lança álbum crítico à era bolsonarista: 'Cada
letra narro o que está acontecendo de 2018 para cá', diz o vocalista
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/augusto-diniz/joao-gordo-vivemos-nanecropolitica-eles-decidem-quem-vai-viver-e-quem-vai-morrer/
Fonte: Congresso em Foco
Título: Daniela Mercury processa Eduardo Bolsonaro por fake news
Descrição: A cantora baiana Daniela Mercury deu entrada, na última quarta-feira
(15), numa ação criminal contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP),
filho do presidente Jair Bolsonaro, também do PL. Na ação, a cantora acusa o
parlamentar de difamação após ele publicar, em abril deste ano em suas redes
sociais, um vídeo em que a voz [ ]The post Daniela Mercury processa Eduardo
Bolsonaro por fake news appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/daniela-mercury-processaeduardo-bolsonaro-por-fake-news/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-19 20:29:05
Título: Presidentes latino-americanos felicitam Gustavo Petro como novo chefe de
Estado da Colômbia
Descrição: Integração latino-americana foi destaque nas mensagens de mandatários
de países vizinhos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/19/presidentes-latino-americanosfelicitam-gustavo-petro-como-novo-chefe-de-estado-da-colombia
Fonte: Ópera Mundi
Data: 2022-06-19
Título: Macron perde maioria absoluta no 2° turno da eleição legislativa
Descrição: Os franceses foram às urnas neste domingo (19/06) para o segundo
turno da eleição legislativa. De acordo com os resultados provisórios divulgados
às 20h pelo horário local (15h em Brasília), a coalizão formada em torno do
partido do presidente Emmanuel Macron conseguiu 224 cadeiras dos votos, contra
149 da união da esquerda.Com o resultado, o chefe de Estado, reeleito em abril,
perde a maioria na Assembleia e terá que negociar com a esquerda durante seu
segundo mandato. O pleito também mostra um avanço importante da extrema direita,
com 89 deputados eleitos.
Url : https://operamundi.uol.com.br/eleicoes-2022-na-franca/75162/macron-perdemaioria-absoluta-no-2-turno-da-eleicao-legislativa
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2022-06-15
Título: Petrobras lucra 6 vezes mais que concorrentes e investe pouco; só acionistas
ganham

Descrição: Com preços dos combustíveis no Brasil nas alturas, estatal lucrou R$
44,5 bl no 1º trimestre deste ano, distribuiu US$ 10,2 bi para acionistas, mas
investiu pouco na extração do petróleo do pré-sal
Url : https://www.cut.org.br/noticias/petrobras-lucra-6-vezes-mais-queconcorrentes-e-investe-pouco-so-acionistas-ganh-c972
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-20 06:12:17
Título: Centrão amplia hoje ofensiva contra a Petrobras em reunião convocada por
Lira
Descrição: Presidente da Câmara chamou o atual presidente da empresa, José Mauro
Coelho, de “ilegítimo”, e ameaçou levantar informações sobre ganhos e despesas
dos diretores
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/centrao-amplia-hoje-ofensivacontra-a-petrobras-em-reuniao-convocada-por-lira/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-19 16:14:17
Título: Em meio à repressão policial, arte e solidariedade resistem e modificam
vidas na \Cracolândia\
Descrição: Coletivos passaram a ocupar o espaço deixado pelo Estado após o
desmonte sistemático dos equipamentos de saúde e lazer
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/19/em-meio-a-repressao-policialarte-e-solidariedade-resistem-e-modificam-vidas-na-cracolandia
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-19 14:54:48
Título: Artigo | Festas juninas mostram a força da organização popular
Descrição: \O próprio fato das pessoas terem energia para fazer festa já é quase
um ato subversivo\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/19/artigo-festas-juninas-mostram-aforca-da-organizacao-popular
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-19 14:53:34
Título: Artigo | A educação escolar no combate ao trabalho infantil
Descrição: \O Brasil de Bolsonaro e Guedes empurra nossas crianças ao trabalho
precoce\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/19/artigo-a-educacao-escolar-nocombate-ao-trabalho-infantil
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2022-06-19 11:35:35
Título: O futuro chegou? Bancários reivindicam jornada semanal de quatro dias
Descrição: Adotada em vários países, redução da jornada de trabalho pode
melhorar qualidade de vida e criar empregos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2022/06/19/o-futuro-chegou-bancariosreivindicam-jornada-semanal-de-quatro-dias
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-20 06:17:30
Título: Varíola dos macacos: Ministério da Saúde confirma oitavo caso no Brasil
Descrição: Paciente \relata contato com estrangeiros\, de acordo com o órgão
Url :https://www.cartacapital.com.br/saude/variola-dos-macacos-ministerio-dasaude-confirma-oitavo-caso-no-brasil/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-20 05:48:25
Título: Tudo segue mal, quando persiste a agenda neoliberal
Descrição: É angustiante ver o Brasil preso em uma estratégia política que impõe
retrocessos e sofrimentos para a maior parcela da população
Url :https://www.cartacapital.com.br/blogs/observatorio-banco-central/tudosegue-mal-quando-persiste-a-agenda-neoliberal/

Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-19 16:47:49
Título: Lindôra Araújo acumula arquivamentos a favor de Bolsonaro e aliados
desde que virou 02 da PGR
Descrição: A linha de atuação causou estranheza dentro do MPF, porque contrasta
com o histórico de atuação da própria Lindôra, conhecida como linha-dura
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/lindora-araujo-acumulaarquivamentos-a-favor-de-bolsonaro-e-aliados-desde-que-virou-02-da-pgr/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-19 16:35:06
Título: Cineasta Paul Haggis detido na Itália por suposta ‘agressão sexual’
Descrição: O diretor e roteirista canadense escreveu e produziu o filme vencedor
do Oscar 'Crash'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cultura/cineasta-paul-haggis-detido-naitalia-por-suposta-agressao-sexual/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-19 16:24:37
Título: Fachin reforça convite para Forças Armadas participarem de reunião sobre
eleições
Descrição: O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira,
propôs um encontro entre equipes técnicas da Corte e das Forças Armadas para,
segundo ele, 'dirimir eventuais divergências técnicas'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/fachin-reforca-convite-paraque-representante-das-forcas-armadas-participe-de-reuniao-sobre-eleicoes/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-19 15:46:46
Título: STJ mantém veto a shows de Leonardo e Barões da Pisadinha em Cachoeira
Alta
Descrição: Em sua decisão, o ministro afirmou que há risco de prejuízo aos
cofres públicos
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/stj-mantem-veto-a-shows-deleonardo-e-baroes-da-pisadinha-em-cachoeira-alta/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-19 15:35:12
Título: Funcionários criam 1º sindicato em loja da Apple nos EUA
Descrição: Dos 110 funcionários da loja da marca em Towson, no estado de
Maryland, 65 se manifestaram a favor, e 33, contra
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/funcionarios-criam-1o-sindicato-emloja-da-apple-nos-eua/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-19 12:27:40
Título: Equador declara estado de exceção e impõe compensações ante protestos
indígenas
Descrição: As manifestações indígenas reivindicam uma redução nos preços dos
combustíveis
Url :https://www.cartacapital.com.br/mundo/equador-declara-estado-de-excecao-eimpoe-compensacoes-ante-protestos-indigenas/
Fonte: CartaCapital
Data: 2022-06-19 09:53:25
Título: Guerra na Ucrânia pode durar ‘anos’, diz chefe da Otan
Descrição: Jens Stoltenberg pediu aos países ocidentais que demonstrem seu apoio
a Kiev enquanto durar o conflito
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/guerra-na-ucrania-pode-duraranos-diz-chefe-da-otan/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-19 22:04:34
Título: Deu no New York Times: indústria nuclear francesa em crise

Descrição: Na França, a operação de um dos reatores da usina nuclear de Chinon
foi congelada, segundo o The New York Times: foram encontradas rachaduras no
sistema de refrigeração do reator. As paralisações parciais não são únicas: a
França, por exemplo, foi forçada a fechar cerca de metade de suas usinas
nucleares após uma série de ... Read moreNotícias Verdadeiras, o post %%
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/deu-no-new-york-times-industria-nuclearfrancesa-em-crise/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-19 19:56:35
Título: Vem aí novo Datafolha sobre a disputa de presidente da República
Descrição: O presidente cessante Jair Bolsonaro (PL), em viés de queda, prepara
seu novo arsenal contra as pesquisas de intenção de voto. Particularmente, ele
terá motivos para odiar a do Datafolha, que divulgará na quinta-feira (23/06)
rodada inédita sobre a corrida pelo Palácio do Planalto. No último dia 26 de
maio, pesquisa do Datafolha mostrou que ... Read moreNotícias Verdadeiras, o
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/vem-ai-novo-datafolha-sobre-a-disputa-depresidente-da-republica/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2022-06-19 14:37:33
Título: Como Requião viu a sondagem da Paraná Pesquisas
Descrição: O ex-senador Roberto Requião, pré-candidato do PT ao governo do
Paraná, mostrou graficamente [confira a imagem] como ele viu a sondagem da
Paraná Pesquisas divulgada na sexta-feira (17/07). Para Requião, o governador
cessante Ratinho Junior (PSD) está derretendo em relação à eleição de 2018. Há
quatro anos, Ratinho Junior foi eleito com 59,99% dos votos ... Read
moreNotícias Verdadeiras, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do
Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/como-requiao-viu-a-sondagem-da-paranapesquisas/
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-20 00:19:57
Título: Eleições na França: Macron perde maioria no Legislativo com derrota
'histórica' e avanço da esquerda e direita radical
Descrição: Partido de Marine Le Pen surpreendeu e conseguiu multiplicar por 12
sua presença no Parlamento, sendo a terceira força política mais votada neste
domingo.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-61860384?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2022-06-19 19:18:37
Título: Por que empresas de tecnologia estão sofrendo perdas históricas na Bolsa
americana
Descrição: Existem vários fatores influenciando o ânimo atual dos investidores.
O primeiro é a inflação alta, um fenômeno que atinge grande parte da economia
global em 2022.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-61815473?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-19 00:00:00
Título: Assassinatos de Dom e Bruno têm maior potencial de dano à imagem do
Brasil dos últimos anos, avaliam diplomatas
Descrição: Diplomatas de carreira afirmam que o assassinato do jornalista
britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira é o episódio com maior
potencial de dano à imagem brasileira dos últimos anos.Leia mais (06/19/2022 21h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co

m.br/colunas/painel/2022/06/assassinatos-de-dom-e-bruno-tem-maior-potencial-dedano-a-imagem-do-brasil-dos-ultimos-anos-avaliam-diplomatas.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-19 00:00:00
Título: Presidente do PSOL lança livro sobre esquerda latino-americana
Descrição: Presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros discute a renovação da
esquerda na América Latina em livro que está lançando.Leia mais (06/19/2022 20h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/presidente-do-psol-lanca-livro-sobre-esquerdalatino-americana.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-19 00:00:00
Título: Brasil sediará primeira reunião de ministros da América do Sul sobre
crimes transnacionais
Descrição: Ministros das áreas de segurança pública da América do Sul terão o
primeiro encontro para debater o combate ao crime transnacional no continente,
em Brasília, na próxima semana, nos dias 23 e 24 de junho.Leia mais (06/19/2022
- 17h32)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/brasil-sediara-primeira-reuniao-de-ministros-daamerica-do-sul-sobre-crimes-transnacionais.shtml
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2022-06-19 00:00:00
Título: Grupo de advogados quer patrocinar sessões de filme sobre a Vaza Jato
para estudantes
Descrição: O grupo Prerrogativas, que reúne advogados e profissionais do
Direito, quer promover sessões do documentário \Amigo Secreto\ para estudantes
universitários.Leia mais (06/19/2022 - 15h00)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2022/06/grupo-de-advogados-quer-patrocinar-sessoes-de-filmesobre-a-vaza-jato-para-estudantes.shtml
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-20 04:57:46
Título: Pequim aumenta importações de petróleo russo para nível recorde
Descrição: A China aumentou em 55% as importações de petróleo da Rússia em
relação ao mesmo período do ano anterior e aproximadamente em 25% em maio em
comparação com abril, relata a agência Reuters citando dados da alfândega do
país.
Url :https://br.sputniknews.com/20220620/china-aumenta-importacoes-de-petroleorusso-para-nivel-recorde-23178231.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2022-06-20 03:46:16
Título: Bloomberg: EUA podem esgotar reserva estratégica de petróleo para evitar
alta dos preços
Descrição: Os EUA estão usando sua reserva estratégica de petróleo há um ano,
para evitar a alta dos preços no mercado energético.
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Título: Tiroteio em Washington deixa 1 morto e 3 feridos, diz polícia (VÍDEOS)
Descrição: Um menor de idade foi morto e outras três pessoas ficaram feridas em
Washington, DC, nos Estados Unidos, na noite deste domingo (19), após disparos
de armas de fogo, informou o departamento de polícia da cidade.
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Título: Para 58% dos americanos, Trump deveria ser acusado criminalmente por
invasão do Capitólio
Descrição: Segundo uma pesquisa divulgada pela ABC News/Ipsos, 58% dos
americanos acreditam que o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump deveria
ser acusado criminalmente por seu papel no ataque ao Capitólio norte-americano,
em 6 de janeiro de 2021.
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Título: Na República de Lugansk militares ucranianos abandonaram suas posições e
armamentos, diz MD russo
Descrição: Devido ao estado psicológico degradado e à falta de munições
necessárias, algumas unidades das Forças Armadas da Ucrânia deixam a zona de
combates na área da cidade de Lisichansk, na República de Lugansk, disse neste
domingo (19) o representante oficial do Ministério da Defesa da Rússia, tenentegeneral Igor Konashenkov.
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