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Homens são detidos com mais de 30 mil maços de
cigarro e eletrônicos contrabandeados em rodovia no

norte da Bahia 
BAHIA

Dois homens foram detidos pela Polícia Rodoviária
Federal (PRF), na noite da última quinta-feira (13),
suspeitos de transportar uma carga com 35 mil maços
de cigarro paraguaio e eletrônicos. Os produtos es-
tavam no baú de um caminhão que trafegava no km 8
da BR-407, em Juazeiro, no norte da Bahia.

Em nota, a PRF afirma que, ao verificar o baú do veí-
culo, foram encontradas 70 caixas com 3.500 pa-
cotes de cigarro. Cada pacote é composto por 10
carteiras de cigarro.

Foram encontrados também 25 tabletes e 255 re-
lógios com suspeita de falsificação. O passageiro as-
sumiu a propriedade da mercadoria transportada.

De acordo com a PRF, policiais realizavam uma fis-

calização na rodovia, quando abordaram um ca-
minhão com placas do Mercosul. O condutor disse
ter saído de São Paulo para entregar mercadorias em
cidades do Nordeste. No entanto, ele não portava a
nota fiscal dacarga nem o contratode frete para avia-
gem.

Os dois homens e a carga apreendida foram levados à
Delegacia de Polícia Federal de Juazeiro.

Os dois suspeitos poderão responder por con-
trabando, descaminho e crime contra marcas. A ação
foi capitaneada por policiais do Grupo de Pa-
trulhamento Tático da PRF.

.
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STJ sedia seminário sobre propriedade industrial na
próxima quinta (20) 

Conteúdo da Página

O SuperiorTribunaldeJustiça (STJ) eo InstitutoBra-
sileiro de Direito Processual (IBDP) promovem o se-
minário Propriedade Industrial no STJ, com o apoio
da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados (Enfam) e da Associação Brasileira
da Propriedade Intelectual (ABPI). O evento ocor-
rerá no dia 20 de outubro, das 8h30 às 18h, na sala de
reuniões corporativas do tribunal, e será transmitido
pelo canal do STJ no YouTube.

O seminário tem coordenação científica do ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, com a participação dos
advogados Cassio Scarpinella Bueno, Osmar Paixão
Côrtes e Marcelo Mazzola.

As vagas para acompanhar o evento presencialmente
estão esgotadas, masépossível se inscrever aqui para
assistir a transmissão on-line do seminário.

Seminário debaterá diferentes aspectos jurídicos da
propriedade industrial

A abertura e o credenciamento do evento acon-
tecerão das 8h30 às 9h30 do dia 20 de outubro. Logo
depois, será realizada a mesa de abertura com os mi-
nistros Mauro Campbell Marques e Ricardo Villas
Bôas Cueva; Gabriel Leonardos, presidente da
ABPI, e Cláudio Furtado, presidente do INPI. A pre-
sidente da mesa será a procuradora da Fazenda Na-
cional Rita Dias Nolasco.

O primeiro painel tratará do tema "Recursos re-

petitivos e Propriedade Industrial". Será presidido
pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino e contará
com as palestras de Cassio Scarpinella Bueno, Si-
mone Schreiber e Sérgio Shimura.

Já o segundo painel, que terá como presidente o mi-
nistro Antônio Carlos Ferreira e como palestrantes a
juíza federal Caroline Tauk e os advogados Fernanda
Pantoja e Marcelo Mazzola, abordará o tema "In-
tervenção de terceiros na Propriedade Industrial".

O tema "Negócios jurídicos processuais na Pro-
priedade Industrial: perspectivas e desafios" será
abordado no terceiro painel, com presidência do mi-
nistro Ribeiro Dantas e participação dos juristas Fre-
die Didier Jr., Tatiana Campello e Rodrigo Fux.

O último painel do dia, presidido pelo ministro João
Otávio de Noronha, tratará do tema "O filtro de re-
levância, a Súmula 7 e os conflitos de PI: limites e
possibilidades", e terá como palestrantes o coor-
denador do evento Osmar Paixão e os juristas Hum-
berto Dalla e Teresa Arruda Alvim.

Por fim, a palestra de encerramento, sobre direito
concorrencial e propriedade industrial, será realizada
por Ana Frazão, com presidência da professora Fla-
via Hill.

Para acessar mais informações, .

Fonte: STJ
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Sexta-Feira, 14 de outubro de 2022 - Migalhas nº
5.457.

Fechamento às 09h44.

"Na vida a gente vive somando, diminuindo, mul-
tiplicando e dividindo coisas, mesmo sem conhecer
nada de aritmética."

Monteiro Lobato

Alexandre, o Grande

O presidente do Cade, Alexandre Cordeiro, ontem à
tarde, voluntariou-se a investigar os institutos de pes-
quisa, diante da diferença entre expectativa e rea-
lidade. À noite, o presidente do TSE, Alexandre de
Moraes, cortou as asinhas do órgão, proibindo de se
meter no assunto que é da Justiça Eleitoral. (Clique
aqui)

Nicho

Pitágoras ligou nesta manhã para a redação de Mi-
galhas pedindo aindicação deumcriminalista. O gre-
go teme o pior.

Cortina de fumaça

Com o imbróglio pesquisas eleitorais, os jornais ol-
vidaram os assuntos que estavam pululando nas re-
des: (i) ida tumultuada de Bolsonaro em Aparecida e
(ii) explicações estapafúrdias de Damares.

Afastamento mantido

Por 9 a 2, Corte Especial do STJ manteve decisão da
ministra Laurita Vaz que afastou do cargo o go-
vernador de Alagoas, Paulo Dantas. (Clique aqui)

Desabafo

Na sessão que analisou o caso da migalha anterior, a
ministra Laurita Vaz fez um desabafo acerca de de-
clarações de suposta parcialidade dela como relatora
do caso e ainda se emocionou com o carinho dos co-
legas. "Não ingressei no STJ para pautar minha atua-
ção jurisdicional em fundamentos de ordens
políticas", disse a ministra. (Clique aqui)

Brasil

Presidente do TJ/SP, Ricardo Anafe foi o convidado
de ontem da tradicional reunião-almoço do IASP. À
frente da maior Corte do país, o desembargador falou
da importânciadedarprevisibilidade, transparência e
segurança jurídica para ajudar no crescimento do
Brasil. (Clique aqui)

Sob o olhar de quem entende

Recentemente, o ministro Sebastião Reis Jr. visitou
duas unidades prisionais mineiras. S. Exa., como um
bom amante da fotografia, presenteou Migalhas com
belas imagens do localecom umtexto muito humano
relatando as suas impressões. Confira. (Clique aqui)

Sem denúncias

MPF informou que, em 30 anos, nenhuma denúncia
ao MPF sobre tráfico de crianças no Marajó men-
cionou torturas citadas por Damares Alves e que se-
gue aguardando manifestação do ministério da
Mulher,Família edos Direitos Humanos sobre os su-
postos crimes. (Clique aqui)

Prerrogativa de função

Ministro Lewandowski determinou o en-
caminhamento da notícia-crime contra Damares Al-
ves para a Justiça Federal. (Clique aqui)

Transporte nas eleições

A Coligação Brasil da Esperança acionou o TSE pe-
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dindo que seja garantido em nível estadual e mu-
nicipal o transporte público gratuito no dia 30 de
outubro, 2º turno das eleições. (Clique aqui)

Lula Flix

O plenário do TSE negou um pedido da campanha de
Lula para que o canal Lula Flix, que reúne no You-
Tube materiais desfavoráveis ao candidato, fosse ti-
rado do ar. Ao manter o conteúdo, o colegiado
determinou apenas que o canal coloque em destaque
a informação de que se trata de um instrumento de
campanha eleitoral. (Clique aqui)

Estatuto da Advocacia

PGR enviou parecer ao STF defendendo a in-
constitucionalidade formal de artigos da lei
14.365/22 que revogaram dispositivos do Estatuto da
Advocacia responsáveis por garantir a imunidade
profissional à advocacia. Aras afirma que os dis-
positivos violaram o devido processo legal, pois não
passaram por deliberaçãoparlamentar. (Clique aqui)

Criptoativos

CVM publicou o parecer de orientação 40, que con-
solida o entendimento da autarquia sobre as normas
aplicáveis aos criptoativos que forem considerados
valores mobiliários. Além disso, o documento tam-
bém apresenta os limites de atuação do regulador, in-
dicando as possíveis formas de normatizar,
fiscalizar, supervisionar edisciplinar agentes demer-
cado. (Clique aqui)

Gestante e lactantes

O CNMP, por unanimidade, aprovou proposta de re-
solução que institui condições especiais de trabalho,
por tempo determinado, para membros, servidores,
estagiários e voluntários do MP que se enquadrem na
condição de gestantes, lactantes, mães e pais. (Clique
aqui)

Legitimidade - Procuradores

O STF, por unanimidade, entendeuqueprocuradores
podem recorrer em representação de in-
constitucionalidade. Segundo o colegiado, a au-
sência de assinatura do prefeito na petição recursal
não impede a análise do recurso, bastando que a peça
seja subscrita pelo procurador. (Clique aqui)

ITBI

Recentemente, o STF decidiu que não é devido o IT-
BI no compromisso de compra e venda. Em artigo,
Kiyoshi Harada, da banca Harada Advogados As-
sociados, fala de novo julgamento que cancelou a re-
ferida decisão alegando "confusão" processual.
(Clique aqui)

Liberdade de crença

TRT da 3ª região determinou o pagamento de in-
denização de R$ 10 mil à ex-empregada que era obri-
gada a rezar oração do Pai-Nosso antes da jornada.
(Clique aqui)

Sacolas plásticas - Proibição

Ontem, o STF começou a julgar processo que discute
a constitucionalidade de lei do município de Ma-
rília/SP que exige a substituição de sacos e sacolas
plásticas por material biodegradável. O tema teve re-
percussão geral reconhecida. O julgamento será re-
tomado na sessão plenária da próxima quarta-feira,
19. (Clique aqui)

Lançamento

Ministro Ricardo Lewandowski lança no dia 19/10,
em Brasília, a obra "Direito Marítimo: Estudos em
Homenagem aos 500 anos da Circum-Navegação de
Fernão de Magalhães" (Fórum), da qual é coor-
denador. O evento seráno TSE,às 19h. (Clique aqui)
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Termina amanhã!

A oportunidade de se cadastrar ou renovar seu ca-
dastro com desconto na seção Correspondentes Mi-
galhas está chegando ao fim e você ainda não
aproveitou? Não fique de fora. (Clique aqui)

iPhone sem carregador

Juiz de SP condenou a Apple em R$ 100 milhões pela
venda de iPhones sem carregador no Brasil. De-
terminou, ainda, que a empresa entregue adaptadores
de energia USB-C a todos os consumidores que ad-
quiriram o aparelho celular sem o respectivo car-
regador e somente efetue a venda de seus telefones
com o acessório, em todo território nacional. (Clique
aqui)

Benefício

Homem acusado de importunação sexual a um me-
nor de idade que dormia no banco de um ônibus não
terá direito ao benefício da suspensão condicional do
processo. Assim entendeu a 6ª turma do STJ ao con-
cluir que a prática de ato libidinoso com menor de 18
anos justifica a negativa do oferecimento do be-
nefício. (Clique aqui)

Suspensão de execução

TJ/SP decidiu que não é válida a prorrogação por 60
diasdasuspensão deações eexecuções movidas con-
tra devedor antes do pedido de recuperação judicial.
Com esse entendimento, o colegiado afastou a pror-
rogação a pedido de um banco que é credor da em-
presa. O escritório Serur, Camara, Mac Dowell,
Meira Lins, Moura, Rabelo e Bandeira de Mello Ad-
vogados atua no caso pelo banco. (Clique aqui)

Sociedade encerrada

Juiz de SP declarou a dissolução parcial da sociedade
de um estúdio de pilates após resistência de uma das
sócias. Magistrado considerou incontroverso que a

autora providenciou a notificação prevista no art.
1.029 do CC. Escritório Lopes & Giorno Advogados
atua no caso. (Clique aqui)

Semanário migalheiro

Confira as matérias mais lidas desta semana em Mi-
galhas:

Grupro Prerrogativas aciona STF após Damares de-
nunciar estupro de crianças. (Clique aqui)

MPF pede para ministério explicar crimes anun-
ciados por Damares. (Clique aqui)

Após intenso debate, STJ absolve homem que beijou
menina de 12 anos. (Clique aqui)

Agora é lei: Advocacia dativa passa a ser remunerada
no DF. (Clique aqui)

Empresa de eventos indenizará fã que não conheceu
Marília Mendonça. (Clique aqui)

Apoiadores

Clique aqui para conhecer os festejados Apoiadores
de Migalhas

Colunas

Política, Direito e Economia NA REAL

Se confirmada a vitória de Lula no segundo turno, o
bolsonarismo permanecerá como a frente mais ho-
mogênea na divisão do poder político. E as razões
mais visíveis e estruturais para o aumento do poder
bolsonarista, segundo o advogado e economista
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Francisco Petros, derivam de alguns aspectos. Veja!
(Clique aqui)

Migalhas de Proteção de Dados

Recentemente, surgiu um novo tipo de criptografia
que permite trabalhar com parte dos dados crip-
tografados, ou seja, deixaria "aberto" os dados su-
postamente não utilizados para identificação
pessoal. Professor Evandro Eduardo Seron Ruiz faz
uma introdução sobre a criptografia homomórfica.
(Clique aqui)

Migalha Trabalhista

No último dia 21, foi publicada lei 14.457/22, ape-
lidada como "Emprega + Mulheres", que modifica a
CLT com o intuito de fomentar a inserção e ma-
nutenção de mulheres com vínculo parental no mer-
cado de trabalho.Sobre o tema,veja as considerações
da advogada Julia Terciotti Malimpensa. (Clique
aqui)

Apoiadores

Clique aqui para conhecer os festejados Apoiadores
de Migalhas

Migalhas de peso

- "Nova lei traz alterações na legislação trabalhista
quanto ao teletrabalho ou trabalho remoto", por
André Issa Gândara Vieira (Mandaliti). (Clique
aqui)

- "O planejamento anual de contratações previsto na
lei 14.133/21 e as vantagens de sua aplicação", por
Bárbara Hosken de Sá Gomide (Cunha Pereira e
Massara - Advogados Associados). (Clique aqui)

- "Advocacia 4.0 Como a transformação digital mu-
da a vida nos escritórios", por Anelise Roberta Belo
Bueno Valente e Thaynara Andretta (Rücker Curi
Advocacia e Consultoria Jurídica). (Clique aqui)

- "Turma do TST declara possibilidade de limitar di-
reitos pela prevalência do negociado sobre o le-
gislado", por Ana Lúcia Pinke Ribeiro de Paiva,
Marcos Rafael Faber Galante Carneiro e Letícia Es-
tevão de Matos (Araújo e Policastro Advogados).
(Clique aqui)

- "Incompatibilidade de gênios: como pedir uma li-
minar de divórcio?", por Eduardo Fantin Pre-
zepiorski (Fachin Advogados Associados). (Clique
aqui)

- "Um rentável ataqueà língua:O fim do passim", por
Jayme Vita Roso. (Clique aqui)

- "Por uma necessária reforma do CBJD",por Milton
Jordão (CAMES). (Clique aqui)

Direito Processual

De 23 a25/10,o IBDP- Instituto BrasileirodeDireito
Processual promove a "XIV Jornadas Brasileiras de
Direito Processual". O evento, que será presencial,
acontece no Hotel Wish Serrano, em Gramado/RS.
Inscreva-se! (Clique aqui)

Baú migalheiro

Há 70 anos, em 14 de outubro de 1952, foi fundada a
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CN-
BB. É uma instituição permanente que reúne os Bis-
pos católicos do Brasil que exercem conjuntamente
certas funções pastorais em favor dos fiéis do seu ter-
ritório, a fim de promover o maior bem que a Igreja
proporciona aos homens, de acordo com o Código de
Direito Canônico. A CNBB lança, anualmente du-
rante o período da quaresma, campanhas de fra-
ternidade, normalmente relacionados a políticas
públicas e justiça social. (Compartilhe)
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Sorteio

A obra "A Guerra Tributária à Cultura e o Desmonte
do Cinema Brasileiro" (Lumen Juris - 240p.), de au-
toria de Magno de Aguiar Maranhão Junior, é uma
coletânea de artigos escritos, principalmente, entre
os anos de 2018 e 2021, sobre alguns dos temas mais
relevantes que afetaram o audiovisual no país du-
rante o período. (Clique aqui)

Novidades

Thomson Reuters - Revista dos Tribunais promove,
dia 17/10, às 18h, na Livraria da Vila, no JK Igua-
temi, em SP, o lançamento da obra "Risco Contratual
e Sua Perspectiva na Incorporação Imobiliária", de
autoria de Alexandre Junqueira Gomide
(Junqueira Gomide & Guedes Advogados As-
sociados). O livro tem por intuito o estudo do risco
contratual, que possui repercussões relevantes ao Di-
reito Contratual (Clique aqui)

A obra "Manual de Planejamento e Orçamento Pú-
blico", deautoriadeRoberto Sérgiodo Nascimentoe
RicardoViotto, é lançamentodaThomson Reuters -
Revista dos Tribunais. (Clique aqui)

Migalhíssimas

Hoje, Camilo T. Gerosa Gomes, sócio na área de
Reestruturação e Insolvência do escritório Machado
Meyer Advogados, é um dos convidados do "Se-
minário TMA Brasil Capítulo Sul: Gramado". No
evento promovido pela TMA Brasil, o especialista
participa do painel "Plano de credores". In-
formações, clique aqui.

Ana Tereza Basilio, vice-presidente da OAB/RJ e
sócia do escritório Basilio Advogados, participa ho-
je da abertura do "II Seminário Mediação e Justiça
Restaurativa: Aplicabilidades na área Cível e Penal",
que acontece no auditório da OAB de Cabo Frio, com
a participação da presidente da Anacrim de Niterói,
Andrea Pezaroli.

PauloParente, sóciosêniordo escritórioDi Blasi, Pa-
rente & Associados, estará no "73rd Council Mee-
ting da APAA 2022", em Busan/Coreia do Sul. O
evento, queacontece entre amanhãe terça-feira, é im-
portante para discutir os últimos desenvolvimentos,
questões e políticas em Direito de Propriedade In-
telectual na Ásia. (Clique aqui)

Dia 17/10, Gustavo de Freitas Morais, sócio do es-
critório Dannemann Siemsen, será palestrante nos
painéis "Inteligência Artificial - Aplicabilidade de
Proteção de Propriedade Intelectual às criações ge-
radas pela Inteligência Artificial" e "Transformação
Digital - A Proteção dos Algoritmos e das Invenções
Implementadas por Programas de Computador", em
evento que faz parte da programação do simpósio
"Transformação Digital e Propriedade Intelectual",
promovido pela Comissão de Propriedade In-
telectual da OAB/SP. Inscrições e informações, cli-
que aqui.

TozziniFreire Advogados realiza no dia 19/10 o se-
gundo encontro da série "ESG em Foco", das 18 às
19h. O encontro abordará os desafios e implicações
do ESG no setor de mineração. (Clique aqui)

Na semana da Arbitration Week, o CFGS - Correia,
Fleury, Gama e Silva Advogados vai reunir pro-
fissionais para uma mesa de debate sobre "Acordos
parassociais eos desafiosnaArbitragem", reunindo
as advogadas Laura Patella, Mariana Conti Craveiro
e Luís Antonio Gama e Silva Neto, do escritório. O
evento será dia 19/10, às 18h30, no auditório da ban-
ca.

Organizado pelo escritório Rolim, Viotti, Goulart,
Cardoso Advogados, acontece dia 26/10, a partir das
8h30, em SP, o "Brazil Tax Conference". (Clique
aqui)

Paulo Doron Rehder de Araujo, sócio de SABZ Ad-
vogados, foi indicado ao cargo de Secretário-Geral
da Comissão de Direito Agrário da OAB/SP. A Co-
missão tem por objetivo fomentar o diálogo e o de-
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bate sobre o agronegóciono âmbito jurídico,nabusca
de soluções que harmonizem desenvolvimento e sus-
tentabilidade. (Clique aqui)

O advogado Marcos Augusto Perez (Manesco, Ra-
mires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de Ad-
vogados) participou, dia 5/10, do seminário "Direito
das organizações da sociedade civil: o papel das Uni-
versidades", promovido pela OAB/SP, no painel
"Organizações da Sociedade Civil e o Ensino do Di-
reito".

Pedro Marcos Nunes Barbosa, sócio do escritório
Denis Borges Barbosa Advogados e professor do
Instituto de Direito da PUC-Rio, foi reconhecido na
premiação "Who's Who Legal: Brazil 2022" nas ca-
tegorias "IP - Trademarks" e "IP - Patents" como
"Global Leader" e "National Leader". (Clique aqui)

Doutora e Mestre em Direito Internacional e Com-
parado pela USP e professora de Meios Adequados
deResolução deConflitos daUniversidade Anhembi
Morumbi,EvelynR. AraújoBarreto deSouzapassa a
integrar o núcleo de mediação e arbitragem tra-
balhista da CAMES em São Paulo, visando atender
ao sensível crescimento da demanda que tem ocor-
rido nessa área. (Clique aqui)

Presidente da Comissão Nacional de Marketing Ju-
rídico Alexandre Motta entrevista o membro
Fernando Henrique de Oliveira Magalhães para fa-
lar sobre o tema "Principais Problemas Financeiros
na Advocacia". (Clique aqui)

Mediação no Brasil

Hoje,o IABpromove o webinar sobre os sete anos de
vigência da lei 13.140/15, que trata dos "Avanços e
dilemas da mediação no Brasil". O encontro acon-
tece no plenário histórico e terá transmissão pelo
Zoom. No evento, serãoaprofundadas questõesares-
peito da lei que estabelece os princípios da atividade
de desenvolvimento de soluções em situações con-
flituosas, bem como sua aplicabilidade na sociedade.

(Clique aqui)

Arbitragem

Promovidopelo Centro deArbitragem eMediação
da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, o "IX Con-
gresso CAM-CCBC de Arbitragem", que acontece
nos dias 17 e 18/10, irá investir em neutralização de
carbono para amenizar os impactos que o evento po-
de gerar ao meio ambiente. (Clique aqui)

Direito Processual Civil

AASP promove, dias 18 e 20/10, às 19h, o curso hí-
brido "Tutelas provisórias - Aspectos práticos". Con-
corra a uma vaga-cortesia online. (Clique aqui)

Direito Notarial

AD NOTARE - Academia Nacional de Direito No-
tarial e Registral promove, dia 19/11, das 8h30 às
17h30, em SP, o "I Seminário de Direito Notarial e
Registral", na modalidade presencial. Inscreva-se!
(Clique aqui)

Aniversário

Preâmbulo Tech completa 34 anos e lança hotsite
comemorativo. (Clique aqui)

Outubro Rosa

Em comemoração ao Outubro Rosa, a Faculdade de
Direito de São Bernardo do Campo promoveu, na úl-
tima segunda-feira, evento sobre as múltiplas faces
dos Direitos das Mulheres por meio do lançamento
do 3° volume da publicação "O Feminino na Con-
tempo raneidade".(Clique aqui)

Seleção especializada

A "RadarRH" é parceira para recrutamento e seleção
de profissionais da área jurídica em todo Brasil. A
Radar - Gestão para Advogados possui 95% de as-
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sertividade e o processo todo leva cerca de 35 dias!
Para receber uma proposta personalizada, agende
uma reunião de diagnóstico. Entre em contato com a
Juliane Loss, aqui.

Bom fim de semana!

Fomentadores

Clique aqui para conhecer todos os Fomentadores
do Migalhas

Mural Migalhas - Oportunidade de trabalho

Sempre que se busca uma cidade no site Migalhas,
procurando-se um correspondente jurídico, e não se
encontra, o sistema nos avisa e, aí, nasce uma opor-
tunidade.Ei-laabaixo, atualizada diariamente: éo rol
de cidades nas quais há emergente necessidade de um
profissional, mas não há, ainda, nenhum migalheiro
cadastrado:

ES/Afonso Cláudio

ES/Jaguaré

GO/Doverlândia

MG/Ipaba

MG/Prados

PE/Ibimirim

SP/Tejupá

Se você quer se candidatar para eventualmente aten-
der quem procura, clique aqui.

Migalhas Clipping

The New York Times - EUA "Wrapping Up Case,
Jan. 6 Panel Plans A Trump Subpoena"

The Washington Post - EUA "Jan. 6 panel votes to
subpoena Trump"

LeMonde - França "Crisedes carburants: la tentation
de la contagion"

Corriere Della Sera - Itália "La Russa eletto senza
Forza Italia"

Le Figaro - França "Deux ans après, l'école toujours
sous la menace islamiste"

Clarín - Argentina "'La poblaciónpide másgasto,pe-
ro no se puede pagar', dijo Georgieva"

El País - Espanha "España tiene un colchón fiscal pa-
ra medidas anticrisis de 15.000 millones"

Público - Portugal "Seis maternidades em riscodefe-
char fizeram 8% de todos os partos em 2021"

Die Welt - Alemanha "Frist für die Grundsteuer bis
Januar verlängert"

The Guardian - Inglaterra "Truss prepares new mi-
ni-budget U-turn in latest blow to authority"

O Estado de S. Paulo - São Paulo "Moraes suspende
ação de Cade e PF sobre empresas de pesquisa"

Folha de S.Paulo - São Paulo "Moraes barra in-
quéritos contra pesquisas"

O Globo - Rio de Janeiro "Vídeos banidos pelo TSE
continuam a circular nas redes"

EstadodeMinas Gerais - Minas Gerais "Justiça tenta
frear ofensas na campanha"

Correio Braziliense - Brasília "TSE suspende in-
vestigação dos institutos de pesquisa"

Zero Hora - Porto Alegre "Vereadores aprovam vol-
ta do passe livre nos dias de eleição na Capital"
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O Povo - Ceará "Facção receberia R$ 1 milhão por
mês de 'jogo do bicho'"

JornaldoCommercio - Pernambuco "Reforço aovo-
to religioso"

Atualizado em: 14/10/2022 10:16
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