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Fonte: MST
Data: 2021-05-28
Título: #29M: Estudantes, sindicatos e até torcidas farão atos neste sábado 
contra Bolsonaro
Descrição: Mais de 100 organizações reunidas nas frentes Brasil Popular e Povo 
sem Medo convocam manifestação crítica ao governo. Confira locais!
Url : https://mst.org.br/2021/05/28/29m-estudantes-sindicatos-e-ate-torcidas-
farao-atos-neste-sabado-contra-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-28 11:49:16
Título: Últimas da vacina: Bolsonaro poderia ter evitado 80 mil mortes apenas 
com CoronaVac
Descrição: Caso o governo tivesse fechado contrato com Butantan em outubro de 
2020, também 174.642 internações teriam sido evitadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/28/ultimas-da-vacina-bolsonaro-
poderia-ter-evitado-80-mil-mortes-apenas-com-coronavac

Fonte: CUT
Data: 2021-05-28
Título: Enquanto mínimo fica abaixo da inflação, Bolsonaro reajusta seu salário 
em R$ 2 mil
Descrição: Salário mínimo fica abaixo da inflação. Já Bolsonaro manobra e 
consegue reajustar seu próprio salário em 6,5%. Ministros militares são 
“agraciados” com até R$ 27 mil de aumento – 69% a mais
Url : https://www.cut.org.br/noticias/enquanto-minimo-fica-abaixo-da-inflacao-
bolsonaro-reajusta-seu-salario-em-r-2-mi-c766

Fonte: Le Monde.fr.
Título: Covid-19: Brasil enfrenta mortalidade infantil preocupante
Descrição: Desde o início da pandemia, mais de 2.800 crianças menores de 10 anos
morreram de Covid-19 no Brasil. Destes, mais da metade tinha menos de 1 ano de 
idade.
Url :https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/05/29/covid-19-le-bresil-
confronte-a-une-inquietante-mortalite-des-enfants_6081962_3244.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-28 18:40:10
Título: Nem abandonado, nem esquecido, nem invisível: Povo preto na mira do 
Estado – Por Renata Souza
Descrição: O dinheiro que nunca falta para a compra de armas e munições usadas 
na guerra aos pobres escasseia quando a demanda da favela e da periferia é por 
comida, água potável, esgoto, moradia, assistência social, trabalho, saúde e 
educação
Url :https://revistaforum.com.br/debates/nem-abandonado-nem-esquecido-nem-
invisivel-povo-preto-na-mira-do-estado-por-renata-souza/

Fonte: OGlobo
Data: 2021-05-29 04:30:45
Título: Morte de grávidas e puérperas por Covid-19 é 78% maior entre mulheres 
negras do que em brancas
Descrição: RIO — As mortes de grávidas e puérperas negras (pretas e pardas) por 
Covid-19, desde o início da pandemia, superaram em 78% os óbitos das gestantes e
puérperas brancas em todo o Brasil. O levantamento foi feito pela ONG Criola — 
que atua na defesa dos direitos de mulheres negras — com dados do Observatório 
Obstétrico Brasileiro Covid-19, atualizados no último dia 26 de maio. Em relação
ao total de grávidas e puérperas mortas no país pela doença, negras representam 
55,6% do total de casos.
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Url :https://oglobo.globo.com/sociedade/celina/morte-de-gravidas-puerperas-por-
covid-19-78-maior-entre-mulheres-negras-do-que-em-brancas-25039347

Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2021-05-28 16:14:10
Título: Aborto inseguro é das principais causas de morte materna e mulheres 
negras sofrem mais
Descrição: Pesquisadora Emanuelle Góes diz que criminalização do aborto 
contamina o atendimento garantido por lei e que mulheres negras têm mais 
barreiras no acesso aos serviços de saúde
Url :https://apublica.org/2021/05/aborto-inseguro-e-das-principais-causas-de-
morte-materna-e-mulheres-negras-sofrem-mais/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-28 20:11:42
Título: Operação contra garimpo no Pará não contou com tropas do Exército por 
falta de verba
Descrição: Após início da ação policial no dia 25, lideranças indígenas foram 
ameaçadas de morte e tiveram suas casas incendiadas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/28/operacao-contra-garimpo-no-para-
nao-contou-com-tropas-do-exercito-por-falta-de-verba

Fonte: Montedo
Data: 2021-05-28
Título: Comandante do Exército já tem o apoio do Alto Comando para punir Eduardo
Pazuello
Descrição: O comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira, já tem o 
apoio unânime do Alto Comando para punir o general Eduardo Pazuello, que 
participou daquele ato político de apoio a Jair Bolsonaro, no Rio, domingo 
passado. Como se sabe, é proibido para militares da ativa manifestações 
políticas de qualquer tipo.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/05/28/comandante-do-exercito-ja-tem-o-
apoio-do-alto-comando-para-punir-eduardo-pazuello/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-28 20:53:27
Título: Chacina do Jacarezinho: PSB e Defensoria recorrem ao STF para anular 
sigilo de operação policial
Descrição: O documento foi protocolado nesta sexta-feira (28) e classifica a 
imposição como “gravemente incompatível com o direito fundamental de acesso à 
informação”
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/chacina-do-jacarezinho-psb-e-
defensoria-recorrem-ao-stf-para-anular-sigilo-de-operacao-policial/

Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-28 14:23:48
Título: “Tive que carregar uns 10 corpos para dentro do caveirão”: os relatos de
tortura no Jacarezinho
Descrição: Em depoimentos na audiência de custódia, quatro presos relatam as 
agressões que sofreram da polícia civil ao serem detidos. “ [Eles queriam] pegar
minha cara e tacar na tripa do moleque que tava pra fora”, diz um deles
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-05-27/tive-que-carregar-uns-10-
corpos-para-dentro-do-caveirao-os-relatos-de-tortura-no-jacarezinho.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-28 10:50:39
Título: Vereadora negra do Rio relata abordagem da PM com armas e berros de “mão
na cabeça”
Descrição: \Não é possível que pessoas negras num carro blindado possam causar 
tanta estranheza\, afirma Tainá de Paula (PT)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/vereadora-negra-do-rio-relata-
abordagem-da-pm-com-armas-e-berro-de-mao-na-cabeca/
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-28 19:26:17
Título: Entenda como governo \passa boiada\  de leis que desmontam rede de 
proteção ambiental
Descrição: Coletivo alerta para a aprovação na Câmara e Senado de normas 
extremamente danosas à defesa do meio ambiente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/28/entenda-como-governo-passa-
boiada-de-leis-que-desmontam-rede-de-protecao-ambiental

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-05-28
Título: Ministério Público pede absolvição de Lula em processo relacionado a MP 
do setor automotivo
Descrição: Em mais uma demonstração da inocência do ex-presidente Lula, o MPF 
reconheceu à Justiça do DF que não há provas de que Lula e demais réus tenham 
praticado qualquer irregularidade na Medida Provisória que prorrogou por cinco 
anos benefícios tributários destinados a empresas do setor automobilístico
Url : https://www.brasil247.com/brasil/ministerio-publico-pede-absolvicao-de-
lula-em-processo-relacionado-a-mp-do-setor-automotivo

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-28 16:08:00
Título: Diretor de O Mecanismo e Tropa de Elite, Padilha diz que votaria em Lula
contra Bolsonaro
Descrição: O cineasta também revelou que se enganou com Sergio Moro e Deltan 
Dallagnol, os condutores da Operação Lava Jato
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/diretor-de-o-mecanismo-e-tropa-de-
elite-padilha-diz-que-votaria-em-lula-contra-bolsonaro/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-28 18:54:21
Título: Sede da Federação de Petroleiros é invadida no Rio
Descrição: As salas da Secretaria Geral e da Coordenação Geral foram arrombadas,
e armários e gavetas revirados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/28/sede-da-federacao-de-
petroleiros-e-invadida-no-rio
 
Fonte: Brasil 247
Data: 2021-05-29
Título: Bolsonaro leva Brasil às portas de um novo apagão de energia
Descrição: "Evidentemente que Bolsonaro não é responsável pela falta de chuvas.
Mas a falta de planejamento, sim, é responsabilidade dele e dos neoliberais que 
o acompanham no governo", escreve o jornalista Rodrigo Vianna
Url : https://www.brasil247.com/blog/bolsonaro-leva-brasil-as-portas-de-um-novo-
apagao-de-energia

Fonte: Poder360
Título: Conta de luz fica mais cara em junho com bandeira vermelha 2, decide 
Aneel
Descrição: Cobrança vale a partir do dia 1Falta de chuvas afeta geração
Url :https://www.poder360.com.br/economia/conta-de-luz-fica-mais-cara-em-junho-
com-bandeira-vermelha-2-decide-aneel/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-28 12:08:14
Título: Artigo | Privatização da Eletrobras: ainda há tempo de evitar esse crime
Descrição: Desafio alguém a sustentar que a privatização da Eletrobras trará 
qualquer benefício real para o país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/28/artigo-privatizacao-da-
eletrobras-ainda-ha-tempo-de-evitar-esse-crime

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-28 18:51:35
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Título: Gabinete paralelo: atuação de grupos extraoficiais é marca do governo, 
diz analista
Descrição: Defesa de tratamento precoce e estratégia de imunidade de rebanho 
foram focos de atuação do grupo próximo ao presidente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/28/gabinete-paralelo-atuacao-de-
grupos-extraoficiais-e-marca-do-governo-diz-analista
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-28 18:10:37
Título: Negros são apenas 10% dos estudantes das 20 melhores escolas privadas no
Enem
Descrição: Para pesquisador, número revela a “manutenção de uma elite branca”
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/28/negros-sao-apenas-10-dos-
estudantes-das-20-melhores-escolas-privadas-no-enem
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-28 17:12:10
Título: As exportações de carne argentina continuam suspensas: o que está 
acontecendo?
Descrição: Aumento sistemático do preço do produto impede o acesso de parte da 
população a um dos alimentos mais consumidos no país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/28/as-exportacoes-de-carne-
argentina-continuam-suspensas-o-que-esta-acontecendo
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-28 16:37:17
Título: Artigo | Bolsonaro e o roubo das terras indígenas
Descrição: Nossos indígenas, até antes da chegada de Bolsonaro, eram protegidos 
pela Funai, mas estão sendo massacrados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/28/artigo-bolsonaro-e-o-roubo-das-
terras-indigenas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-28 13:45:30
Título: Morre Yuan Longping, pai do arroz híbrido, que salvou milhões da fome
Descrição: O grão que é cultivado na região da China, alimenta mais de 80 
milhões de pessoas por ano
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/28/morre-yuan-longping-pai-do-
arroz-hibrido-que-salvou-milhoes-da-fome
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-28 13:34:57
Título: Raí: “O ministro do Meio Ambiente faz de tudo, menos defender o meio 
ambiente”
Descrição: Ex-jogador de futebol critica governo federal e lembra eleição de 
Bolsonaro: \Me assustou ver muita gente festejando\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/28/rai-o-ministro-do-meio-ambiente-
faz-de-tudo-menos-defender-o-meio-ambiente
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-28 13:18:23
Título: Bolsonaro aciona STF contra medidas de combate à covid-19 em três 
estados
Descrição: AGU entrou com ação contra os decretos de isolamento no Paraná, 
Pernambuco e Rio Grande do Norte
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/28/bolsonaro-aciona-stf-contra-
medidas-de-combate-a-covid-19-em-tres-estados
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-28 11:26:25
Título: Com crescimento recorde na pandemia, Nestlé mantém corte de direitos de 
trabalhadores
Descrição: Em três estados, empregados da multinacional suíça lutam há 300 dias 
contra redução no valor do vale-alimentação
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/28/com-crescimento-recorde-na-
pandemia-nestle-mantem-corte-de-direitos-de-trabalhadores
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-28 10:14:21
Título: Higiene menstrual: dia global reforça necessidade de ajudar mulheres 
vulneráveis
Descrição: Entre as consequências dessa problemática estão os riscos à saúde 
feminina, a evasão escolar e o constrangimento
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/28/higiene-menstrual-dia-global-
reforca-necessidade-de-ajudar-mulheres-vulneraveis
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-05-28 07:42:39
Título: Colômbia completa 1 mês de paralisação nacional com 60 mortos e 120 
desaparecidos
Descrição: Manifestantes venceram duas reformas do governo Iván Duque, não 
saíram das ruas e exigem fim da repressão policial
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/05/28/colombia-completa-1-mes-de-
paralisacao-nacional-com-60-mortos-e-120-desaparecidos
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-28 21:13:24
Título: Requião grampeado
Descrição: Pré-candidato ao governo do Paraná, Roberto Requião (MDB), desconfia 
que está grampeado. Minha rede de WiFi é Copel Telecom. Tento acessar a Copel e 
entra 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/requiao-grampeado/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-28 19:42:47
Título: Gleisi pede a prisão de Bolsonaro
Descrição: A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), pediu a 
prisão do presidente Jair Bolsonaro. É sair do governo direto pra prisão!, 
publicou a 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/gleisi-pede-a-prisao-de-bolsonaro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-05-28 11:21:50
Título: Bolsonaro contra o lockdown, a favor do vírus, vai ao Supremo
Descrição: A chave para encerrar os lockdowns da vida não é o STF, mas a vacina,
emprego e renda O presidente Jair Bolsonaro propôs uma ação 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/05/bolsonaro-contra-o-lockdown-a-
favor-do-virus-vai-ao-supremo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-29 02:32:23
Título: Em live, Gal Gosta faz paralelo entre ditadura e a atualidade: “Mas 
força a gente tem e não há de haver quem nos derrube”
Descrição: \É inadmissível que hoje, 50 anos depois, a gente volte a precisar 
dessa mesma força\, disse a cantora ao relembrar as músicas de resistência aos 
anos de chumbo, assista
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/em-live-gal-gosta-faz-paralelo-entre-
ditadura-e-a-atualidade-mas-forca-a-gente-tem-e-nao-ha-de-haver-quem-nos-
derrube/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-28 23:47:58
Título: Dezoito governadores acionam STF contra convocações na CPI do Genocídio
Descrição: Gestores estaduais evocam princípios do pacto federativo e da 
separação dos poderes
Url :https://revistaforum.com.br/politica/dezoito-governadores-acionam-stf-
contra-convocacoes-cpi-do-genocidio/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-28 23:12:40
Título: Ao vivo, Natuza Nery enfrenta senador da tropa de choque de Bolsonaro: 
“O senhor não vai fazer comigo o que faz na CPI”
Descrição: Marcos Rogério (DEM-RO) ficava interrompendo a jornalista enquanto 
defendia as aglomerações de Bolsonaro, assista
Url :https://revistaforum.com.br/midia/ao-vivo-natuza-nery-enfrenta-senador-da-
tropa-de-choque-de-bolsonaro-o-senhor-nao-vai-fazer-comigo-o-que-faz-na-cpi/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-28 22:09:38
Título: CPI do Genocídio: Aziz estuda mandar senadores aos EUA para ouvir Arthur
Weintraub
Descrição: Outra possibilidade seria acionar autoridades estadunidenses para que
ouçam o ex-assessor da presidência pessoalmente em Washington
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/cpi-do-genocidio-aziz-estuda-
mandar-senadores-aos-eua-para-ouvir-arthur-weintraub/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-28 21:18:16
Título: Reunião com Guedes deixa indústria automotiva irritada por falta de 
produtividade
Descrição: O ministro teria fugido de questionamentos durante encontro nesta 
quinta
Url :https://revistaforum.com.br/politica/reuniao-com-guedes-deixa-industria-
automotiva-irritada-por-falta-de-produtividade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-28 20:41:04
Título: Além do TCU, PT aciona Ministério Público e Supremo contra ato político 
de Bolsonaro com uso de dinheiro público
Descrição: Partido aponta que Bolsonaro, ao fazer \motocada\ e manifestação no 
Rio, cometeu não só infração sanitária, como também fez malversação de verba 
pública e  improbidade administrativa
Url :https://revistaforum.com.br/politica/alem-do-tcu-pt-aciona-ministerio-
publico-e-supremo-contra-ato-politico-de-bolsonaro-com-uso-de-dinheiro-publico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-28 16:48:04
Título: Fórum Onze e Meia #521 – Culpa de Bolsonaro no atraso da vacinação fica 
mais evidente, esquerda vai às ruas
Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia fala sobre a CPI da Covid, o 
depoimento de Dimas Covas do Instituto Butantan e quantas pessoas poderiam ter 
sido vacinadas no ano passado. Quantas vidas poderiam ter sido salvas? Para o 
deputado federal Marcelo Freixo, impeachment é pouco para Bolsonaro, ele defende
cadeia. O programa ainda fala [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/podcast/forum-onze-e-meia/forum-onze-e-meia-
521-culpa-de-bolsonaro-no-atraso-da-vacinacao-fica-mais-evidente-esquerda-vai-
as-ruas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-28 16:46:22
Título: Sâmia Bomfim e Glauber Braga apresentam projeto para garantir paridade 
na licença parental de 180 dias
Descrição: O projeto permite que não apenas os genitores estejam habilitados 
para a licença, como também avós, tios, companheiros e demais pessoas que 
compartilhem a responsabilidade
Url :https://revistaforum.com.br/politica/samia-bomfim-e-glauber-braga-
apresentam-projeto-para-garantir-paridade-na-licenca-parental-de-180-dias/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-28 14:23:23
Título: Culpa de Bolsonaro no atraso da vacinação fica mais evidente, esquerda 
vai às ruas
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Descrição: Esta edição do Fórum Onze e Meia fala sobre a CPI da Covid, o 
depoimento de Dimas Covas do Instituto Butantan e quantas pessoas poderiam ter 
sido vacinadas no ano passado. Quantas vidas poderiam ter sido salvas?
Url :https://revistaforum.com.br/videos/culpa-de-bolsonaro-no-atraso-da-
vacinacao-fica-mais-evidente-esquerda-vai-as-ruas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-28 12:46:21
Título: “The Economist”: “O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está sob 
cerco”
Descrição: Reportagem da publicação britânica diz que o presidente se rendeu ao 
clientelismo, está envolto em escândalos, apanha na CPI e despenca nas pesquisas
Url :https://revistaforum.com.br/midia/the-economist-o-presidente-do-brasil-
jair-bolsonaro-esta-sob-cerco/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-28 12:20:41
Título: Juristas evangélicos próximos a Damares são barrados na ONU
Descrição: China, Cuba e Nicarágua apontaram que a entidade de juristas 
evangélicos tem relação direta com o governo Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/juristas-evangelicos-proximos-a-
damares-sao-barrados-na-onu/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-05-28 09:23:57
Título: Mulher pede pizza no 190 e policial percebe que se tratava de violência 
doméstica
Descrição: Ao chegar ao local, a polícia confirmou as suspeitas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/mulher-pede-pizza-no-190-e-policial-
percebe-que-se-tratava-de-violencia-domestica/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-05-28 10:39:26
Título: 5 leis que os cidadãos árabes em Israel dizem que são discriminatórias
Descrição: Por décadas os palestinos israelenses denunciam serem tratados como 
cidadãos de segunda classe.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/internacional-57238510
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-28 02:56:20
Título: O protesto nacional de sábado e a CPI da Pandemia encurralam Bolsonaro
Descrição: Há um sentimento comum de que a comissão, mesmo que não seja 
definitiva para apeá-lo do poder, fustigará o presidente. O “fora Bolsonaro” e o
“qualquer um é melhor do que ele” viraram um mantra
Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2021-05-28/o-protesto-nacional-de-sabado-
e-a-cpi-da-pandemia-encurralam-bolsonaro.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-05-28 12:13:59
Título: Os rostos da explosão social na Colômbia
Descrição: Os rostos da explosão social na Colômbia
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021/05/27/album/1622080579_397675.html
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-05-28 00:00:00
Título: Liberdade de expressão e imprensa enfrentam cenário de violações 
sistemáticas, dizem especialistas
Descrição: Ofensivas contra repórteres e articulistas nas últimas semanas fazem 
parte de um contexto de violações sistemáticas à liberdade de expressão e de 
imprensa observadas ao longo do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido), afirmam especialistas e associações de imprensa ouvidos pela 
Folha.Leia mais (05/28/2021 - 09h51)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
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m.br/poder/2021/05/liberdade-de-expressao-e-imprensa-enfrentam-cenario-de-
violacoes-sistematicas-dizem-especialistas.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-05-29 03:25:57
Título: Apesar das sanções, EUA importam petróleo iraniano pela 2ª vez em 30 
anos, revelam dados
Descrição: EUA importaram petróleo bruto e produtos petrolíferos do Irã duas 
vezes nos últimos meses, apesar de as sanções de Washington proibirem qualquer 
país de importar petróleo iraniano.
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2021052917597457-apesar-das-sancoes-
eua-importam-petroleo-iraniano-pela-2-vez-em-30-anos-revelam-dados/
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