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In the margins of the informal Ecofin Council meeting in Prague, EU ministers today agreed a statement in which they underlined their readiness to support an additional €5 billion macro-financial ...
Press releases and statements
Há dois anos que tenho uma doença ... de quem eu mais gosto. Simples, e é tudo o que interessa nesta vida. A segunda é uma melhor compreensão da minha doença. Sou um homem da ciência ...
Eu (ainda) tenho uma doença
"Eu sou um cara muito feliz pelo que venho ... Hoje é que está na minha cabeça é o Fluminense, o que sonho. Tenho um sonho de pequeno de jogar na seleção, jogar na Europa, como todo jogador.
"Tenho um sonho de..."; Arias comemora boa fase no Fluminense e fala sobre chance de ir jogar na Europa
Eu descobri que tenho um osso a mais no pé. Eu virei bem nesse local. Como não é um osso normal, é acessório, o médico falou que se voltar a doer ou incomodar, existe cirurgia para retirá ...
Carla Bruno sofre lesão durante ensaio da Batalha de Lip Sync: - Eu descobri que tenho um osso a mais no pé
Depois se levanta, novamente, vai até a estante, pega um exemplar do romance, e mostra de onde veio o desenho. “É a mesma que Melville usou na edição original. Eu amo esse livro, tenho vários ... O ...
O pessoal se torna político em ‘Um álbum para Lady Laet’
The 8th meeting of the EU-Ukraine Association Council will take place in Brussels on 5 September, starting at 12:15. The meeting will be chaired by the Prime Minister of Ukraine Denys Shmyhal. The ...
EU-Ukraine Association Council
And one key question that remains is how the European Union will respond as the war prolongs. Senior EU officials concede there will likely be a “crunch point” in the fall or early winter, when EU ...
EU support for Ukraine, the next six months
A entrevista contou com a participação dos ouvintes, e um dos temas mais recorrentes foi sobre a piora no sistema de abastecimento de água para a população por parte da Compesa, cenário que ...
“Eu só tenho um lado: o lado do povo de Pernambuco”, diz Anderson em entrevista à Grande Rio FM
German chancellor Olaf Scholz called for voting by majority by EU countries on issues such as human rights and sanctions in a speech on Monday (29 August) that was expected to lay down his vision for ...
Scholz wants majority voting for EU sanctions
The tariff is because of EU rule changes and affects Northern Ireland because of the NI Protocol. Why could parts of the Brexit deal be ditched? Call to make post-Brexit grace periods permanent UK ...
BBC News
Em um vídeo que viralizou nas redes sociais ... É uma vergonha o que acontece naquele Estado, eu tenho vergonha do piauiense fazer o que está fazendo. O Bolsonaro com olhar todo voltado ...
‘Eu tenho vergonha do piauiense que vota no PT’, dispara Antonia Fontenelle
The EU should significantly expand but must first undergo fundamental reforms to ensure an enlarged bloc can still function, German Chancellor Olaf Scholz said Monday. During an hour-long speech at ...
Scholz pitches major EU enlargement — with reform
1 de 11 ‘Eu tenho medo’, ‘meu nome é Eneas’ e outras ... integra a disputa pelo Palácio do Planalto pela sexta vez. Dono de um dos jingles mais marcantes da história do Brasil, não ...
‘Eu tenho medo’, ‘meu nome é Eneas’ e outras propagandas eleitorais inesquecíveis para relembrar; assista
"Já até esqueci dos 180 dias que me deixaram na cadeia para que eu não fosse candidato em 2018 ... Segundo o ex-presidente, ele enfrenta um adversário herege, "que usa o nome de Deus em ...
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