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Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-19 21:33:41
Título: Dia da Consciência Negra tem protestos com a palavra de ordem ‘Fora 
Bolsonaro Racista’
Descrição: Atos antirracistas podem fechar o calendário de grandes manifestações
pelo impeachment. Políticas econômicas do governo seguem como alvo
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/dia-da-consciencia-negra-tem-
protestos-com-a-palavra-de-ordem-fora-bolsonaro-racista/

Fonte: MST
Data: 2021-11-19
Título: Mais exposta ao desemprego, população negra tem menor rendimento e 
proteção social
Descrição: Manifestações pela Consciência Negra e contra o governo, neste 
sábado, estão confirmadas em mais de 100 cidades
Url : https://mst.org.br/2021/11/19/mais-exposta-ao-desemprego-populacao-negra-
tem-menor-rendimento-e-protecao-social/ 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-11-19
Título: Veja onde tem atos ##20NForaBolsonaroRacista no feriado da Consciência Negra
Descrição: Já estão confirmados 113 atos em mais de 100 cidades do Brasil e do 
exterior. Mobilizações tomarão as ruas desde as primeiras horas da manhã deste 
sábado, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra
Url : https://www.cut.org.br/noticias/veja-onde-tem-atos-forabolsonaroracista-
no-feriado-da-consciencia-negra-c847 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-19 10:39:08
Título: Sete em cada dez brasileiros que perderam emprego ao início da pandemia 
eram negros
Descrição: Estudo do Dieese divulgado na véspera do Dia da Consciência Negra 
ressalta desigualdade nos impactos da crise sanitária
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/19/sete-em-cada-dez-brasileiros-
que-perderam-emprego-ao-inicio-da-pandemia-eram-negros

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-19 18:36:13
Título: Substituto do Bolsa Família, Auxílio Brasil deixará 29 milhões sem 
assistência
Descrição: O levantamento é da Rede Brasileira de Renda Básica e toma como base 
o fim do Auxílio Emergencial
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/substituto-do-bolsa-familia-
auxilio-brasil-deixara-29-milhoes-sem-assistencia/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: \Governo mentiu sobre o desmatamento na COP26\
Descrição: Amazônia registra novo recorde de destruição. Dado foi omitido pelo 
governo durante Conferência do Clima em Glasgow. À DW Brasil, ambientalista diz 
que não há chance de mudança de rumo com Bolsonaro no poder.
Url :https://www.dw.com/pt-br/governo-mentiu-sobre-o-desmatamento-na-cop26/a-
59884852?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-20 05:00:04
Título: Alvo preferencial do governo Bolsonaro, a negritude brasileira forma 
novos quilombos
Descrição: A busca por representatividade estimulou o surgimento de novas 
frentes de resistência. De ONGs a coletivos, as comunidades organizam-se
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Url :https://www.cartacapital.com.br/carta-capital/alvo-preferencial-do-governo-
bolsonaro-a-negritude-brasileira-forma-novos-quilombos/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-19 17:48:47
Título: ENEM: Bolsonaro censurou Chico Buarque, Mafalda e Ferreira Gullar em 
prova
Descrição: Aquela censura que havia nas letras de música na ditadura, como em 
Cálice, sofrida pelos compositores, hoje acontece com os formuladores da prova 
do exame nacional, que busca formar cidadãos
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/enem-bolsonaro-censurou-
chico-buarque-mafalda-e-ferreira-gullar-em-prova/

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-11-19
Título: Servidores do Inep entregam ao TCU e à CGU dossiê com denúncias de 
interferência e censura no Enem
Descrição: As falhas e interferências, segundo os servidores, atingem também as 
provas do Enade e Revalida
Url : https://www.brasil247.com/brasil/servidores-do-inep-entregam-ao-tcu-e-a-
cgu-dossie-com-denuncias-de-interferencia-e-censura-no-enem 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-19 09:23:50
Título: Fiocruz faz alerta ao Brasil após aumento dos casos de covid-19 na 
Europa 
Descrição: Pesquisadores destacam que flexibilização de medidas restritivas e 
não vacinados podem impedir controle da pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/19/fiocruz-faz-alerta-ao-brasil-
apos-aumento-dos-casos-de-covid-19-na-europa

Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-19 16:06:31
Título: PF pede ao STF abertura de inquérito sobre o orçamento secreto
Descrição: As emendas de relator são utilizadas como barganha entre o Planalto e
o Congresso para a aprovação de projetos
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/pf-pede-ao-stf-abertura-de-
inquerito-sobre-o-orcamento-secreto/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-19 18:51:28
Título: Em Recife, ato político e cultural celebra resistência negra e cobra 
saída de Bolsonaro
Descrição: Com shows, manifestação critica políticas racistas e medidas 
econômicas que pioraram a vida do povo negro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/19/em-recife-ato-politico-e-
cultural-celebra-resistencia-negra-e-cobra-saida-de-bolsonaro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-19 18:22:44
Título: Confira agenda dos protestos confirmados para o Dia da Consciência Negra
no Rio de Janeiro
Descrição: Marcha da periferia vai ocupar o Viaduto de Madureira, em Niterói o 
dia será marcado caminhada da Consciência Negra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/19/confira-agenda-dos-protestos-
confirmados-para-o-dia-da-consciencia-negra-no-rio-de-janeiro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-19 17:53:25
Título: Mãe Beth de Oxum: \Somos um quilombo urbano que não cabe na branquitude 
do Estado brasileiro\
Descrição: Mestra da cultura popular foi a primeira ialorixá a receber o título 
de Patrimônio Vivo de Pernambuco
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/19/mae-beth-de-oxum-somos-um-
quilombo-urbano-que-nao-cabe-na-branquitude-do-estado-brasileiro
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-19 14:44:44
Título: Nicarágua anuncia desligamento da Organização dos Estados Americanos
Descrição: Decisão vem depois de resolução aprovada na OEA contra eleições 
gerais do país, veja as possíveis consequências
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/19/nicaragua-anuncia-desligamento-
da-organizacao-dos-estados-americanos

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Cadetes policiais se vestem de nazistas e provocam repúdio na Colômbia
Descrição: Estudantes de academia de polícia fizeram representação da Alemanha 
nazista em \atividade pedagógica\, segundo a instituição. Após escândalo, 
presidente Iván Duque se manifesta, e diretor da escola perde o cargo.
Url :https://www.dw.com/pt-br/cadetes-policiais-se-vestem-de-nazistas-e-
provocam-repúdio-na-colômbia/a-59886003?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-19 14:37:55
Título: “Nome dos negros no Brasil é resistência”, afirma ialorixá Iyá Vera 
Soares
Descrição: No Brasil, 77% das vítimas de homicídio são negras. Atrás dos números
estão séculos de escravidão e racismo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/19/nome-dos-negros-no-brasil-e-
resistencia-afirma-ialorixa-iya-vera-soares
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-19 10:36:07
Título: Entenda o que é o imposto global que Lula propôs na Europa para acabar 
com a pobreza mundial
Descrição: Ex-presidente defende taxar transações financeiras internacionais 
para criar fundos de erradicação da miséria no planeta
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/19/entenda-o-que-e-o-imposto-
global-que-lula-propos-na-europa-para-acabar-com-a-pobreza-mundial
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-19 08:45:09
Título: Inpe: Amazônia tem aumento de 21,97% no desmatamento em 2021
Descrição: Divulgado nesta quinta (18), monitoramento assinala que taxa é a mais
alta desde 2006
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/19/inpe-amazonia-tem-aumento-de-21-
97-no-desmatamento-em-2021
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-19 07:54:10
Título: Abismo político: pessoas pretas e pardas são minoria entre parlamentares
da Amazônia Legal
Descrição: Estados da região tiveram menos investimentos em candidaturas negras 
e cenário político se distancia da realidade
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/19/abismo-politico-pessoas-pretas-
e-pardas-sao-minoria-entre-parlamentares-da-amazonia-legal
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-19 21:01:12
Título: Lewandowski e Gilmar votam para desbloquear bens de Lula, falta Kassio 
Nunes
Descrição: Lewandowski afirmou que a decisão do juiz Luiz Antônio Bonat, da 13ª 
Vara de Curitiba, 'afrontou' determinação do STF
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/lewandowski-e-gilmar-votam-
para-desbloquear-bens-de-lula-falta-kassio-nunes/
 
Fonte: CartaCapital
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Data: 2021-11-19 19:51:14
Título: Petrobras informa que não atenderá demanda de combustíveis em dezembro
Descrição: A empresa repete o cenário de novembro: 'Considerando nossa 
capacidade de produção e oferta, o volume aceito foi inferior aos pedidos'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/petrobras-informa-que-nao-
atendera-demanda-de-combustiveis-em-dezembro/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-19 19:11:38
Título: Juiz abre ação de Omar Aziz contra Arthur Virgílio por calúnia e 
difamação
Descrição: A decisão é do juiz Renato Borelli, da 15ª Vara Federal Criminal do 
Distrito Federal, que deu dez dias para o tucano apresentar sua defesa
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/juiz-abre-acao-de-omar-aziz-
contra-arthur-virgilio-por-calunia-e-difamacao/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-19 17:22:31
Título: Tribunal absolve homem que matou manifestantes antirracistas nos EUA
Descrição: O veredito 'envia uma mensagem de que civis armados podem incitar a 
violência', lamenta o pai de uma das vítimas
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/tribunal-absolve-homem-que-
matou-manifestantes-antirracistas-nos-eua/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-19 16:35:52
Título: Com viagem à Europa e encontros com chefes de Estado, Lula deixa 
Bolsonaro para trás nas redes
Descrição: Enquanto isso, a ida do ex-capitão ao Oriente Médio não furou a 
'bolha'
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/com-viagem-a-europa-e-
encontros-com-chefes-de-estado-lula-deixa-bolsonaro-para-tras-nas-redes/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-19 16:19:10
Título: Viagem à Europa mostrou Lula de volta ao jogo internacional, diz 
especialista
Descrição: Em entrevista a CartaCapital, o pesquisador francês Gaspard Estrada 
analisou os encontros do petista com líderes globais nos últimos dias
Url :https://www.cartacapital.com.br/politica/viagem-a-europa-mostrou-lula-de-
volta-ao-jogo-internacional-diz-especialista/
 
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-19 13:27:29
Título: ‘Estamos analisando a realidade desse troço’, diz Mourão sobre pior taxa
de desmatamento em 15 anos
Descrição: 'A gente tem que olhar o tamanho da Amazônia', afirmou o general ao 
tentar relativizar o relatório do Inpe
Url :https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/estamos-analisando-a-
realidade-desse-troco-diz-mourao-sobre-pior-taxa-de-desmatamento-em-15-anos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-19 18:07:32
Título: Dia da Consciência Negra: Desigualdade entre negros e não negros se 
aprofunda durante a pandemia
Descrição: Enquanto homens e mulheres não negros receberam em média R$ 3.471,00 
e R$ 2.674, respectivamente, no 2º trimestre de 2021, trabalhadores negros 
ganharam R$ 1.968 e trabalhadoras negras, R$ 1.617,  Bem-vindo à verdade, o post
%% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/dia-da-consciencia-negra-
desigualdade-entre-negros-e-nao-negros-se-aprofunda-durante-a-pandemia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-19 13:15:35
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Título: Ratinho Junior promove nova farra publicitária de R$ 95 milhões enquanto
servidores lutam por reposição salarial de 25%
Descrição: Nas vésperas das eleições de 2022, o governo Ratinho Junior (PSD) 
pretende injetar R$ 95 milhões na propaganda. Segundo a oposição na Assembleia 
Legislativa do Paraná (ALEP), trata-se da maior  Bem-vindo à verdade, o post %% 
POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/ratinho-junior-promove-nova-farra-
publicitaria-de-r-95-milhoes-enquanto-servidores-lutam-por-reposicao-salarial-
de-25/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-20 00:50:19
Título: Haddad e França se reúnem para discutir possível união entre PT e PSB em
SP
Descrição: Possível composição de Lula com Alckmin favoreceria união entre 
Haddad e França em São Paulo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/haddad-e-franca-se-reunem-possivel-
uniao-pt-e-psb-em-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-20 00:43:16
Título: Conhecendo os Evangélicos Progressistas: Igrejas não bolsonaristas pelo 
Brasil – Por pastor Zé Barbosa Jr
Descrição: Hoje, quebrando um pouco o ritmo das entrevistas, atendo a um apelo 
que recebo constantemente: indicar igrejas/espaços evangélicos de resistência e 
não bolsonaristas
Url :https://revistaforum.com.br/rede/conhecendo-evangelicos-progressistas-
igrejas-nao-bolsonaristas-br/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-19 22:50:12
Título: Data trágica: movimentos negros levam flores à viúva de Beto Freitas
Descrição: Nesta sexta-feira (19) completa um ano do brutal assassinato cometido
por seguranças do hipermercado Carrefour, em Porto Alegre (RS). Réus seguem sem 
julgamento
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/data-tragica-movimentos-negros-levam-
flores-viuva-beto-freitas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-19 22:06:03
Título: Stedile, do MST: “Estamos ganhando hegemonia nas ideias”, veja vídeo
Descrição: O coordenador do MST, João Pedro Stedile, participou do Programão da 
Fórum nesta sexta-feira, assista à entrevista na íntegra
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/stedile-do-mst-estamos-ganhando-
hegemonia-nas-ideias/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-19 21:35:20
Título: Lula supera Bolsonaro em menções no Twitter
Descrição: Viagem do ex-presidente à Europa impulsionou sua popularidade nas 
redes sociais
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/lula-supera-bolsonaro-em-mencoes-
no-twitter/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-19 18:12:17
Título: Câmara Federal aprova moção de apoio aos trabalhadores do Conselho de 
Psicologia de SP
Descrição: Em negociação com o Sinsexpro, entidade que representa a categoria, o
CRP-SP apresentou proposta de reajuste salarial que, na prática, segundo os 
trabalhadores, significa achatamento de salário
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/camara-federal-aprova-mocao-de-apoio-
aos-trabalhadores-do-conselho-de-psicologia-de-sp/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-19 16:48:29
Título: Sindicato dos professores do DF exige vacinação contra covid-19 para 
menores de 12 anos
Descrição: Dados da Fiocruz apontam que, até agosto de 2021, foram registrados 
1.195 casos confirmados de óbitos na faixa de 0 a 19 anos por Covid, diz o 
Sinpro-DF
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/sindicatopopular/sindicato-dos-
professores-do-df-exige-vacinacao-contra-covid-19-para-menores-de-12-anos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-19 13:21:55
Título: Consciência Negra: 60% dos brasileiros são a favor das cotas em 
universidades, diz pesquisa
Descrição: Levantamento também mostra que para 79% dos brasileiros há racismo no
país
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/brasileiros-a-favor-cotas-
universidades/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-19 13:07:35
Título: Primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez celebra encontro com Lula 
nas redes
Descrição: Na reunião, Lula e Sánchez trataram de temas como a situação da 
pandemia, as mudanças climáticas e a recuperação econômica
Url :https://revistaforum.com.br/politica/primeiro-ministro-da-espanha-pedro-
sanchez-celebra-encontro-com-lula-nas-redes/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-11-19 03:00:00
Título: Governo Bolsonaro também abusa politicamente do projeto da transposição 
do Rio São Francisco. Entrevista especial com João Abner Guimarães Júnior
Descrição:  
Há 17 anos os governos federais e estaduais se beneficiam politicamente das 
http://www.ihu.unisinos.br/614591-governo-bolsonaro-tambem-abusa-politicamente-
do-projeto-da-transposicao-do-rio-sao-francisco-entrevista-especial-com-joao-
abner-guimaraes-junior
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-20 04:30:26
Título: Após censura ao GLOBO no caso de rede de saúde que patrocinou estudo sob
suspeita com proxalutamida, Justiça aceita novo direito de resposta
Descrição: Uma rede de saúde privada que acolheu e patrocinou ensaio clínico com
uma substância chamada proxalutamida para o tratamento da Covid-19 recorreu à 
Justiça para obrigar o GLOBO a publicar, pela segunda vez, direito de resposta 
sobre reportagens veiculadas no blog da colunista Malu Gaspar.
Url :https://oglobo.globo.com/saude/apos-censura-ao-globo-no-caso-de-rede-de-
saude-que-patrocinou-estudo-sob-suspeita-com-proxalutamida-justica-aceita-novo-
direito-de-resposta-25284821
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-11-20 04:30:42
Título: Casos de racismo contra vereadores ficam sem punição nas Câmaras 
Municipais pelo país
Descrição: SÃO PAULO — Chamar alguém de “macaco de auditório” e “negro de alma 
branca” ou dizer em público que “negros já estão quase todos brancos” são 
posturas que podem ser caracterizadas como crimes de racismo ou injúria racial. 
Se for pego em flagrante, o autor dessas frases não tem direito a pagar fiança 
para deixar a prisão e ainda pode ser condenado a três anos de cadeia. 
Url :https://oglobo.globo.com/politica/casos-de-racismo-contra-vereadores-ficam-
sem-punicao-nas-camaras-municipais-pelo-pais-25284887
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-19 17:16:12
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Título: Por que 120 mil famílias brasileiras correm risco de serem despejadas em
janeiro
Descrição: Lei federal e decisão do STF que proibiram despejos durante a 
pandemia perdem validade em dezembro, caso não sejam prorrogadas.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59352497?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-19 20:01:18
Título: Homem branco que matou 2 em protesto contra racismo nos EUA é inocentado
em tribunal
Descrição: Kyle Rittenhouse foi com um fuzil semi-automático a uma manifestação 
contra violência policial com negros. E atirou em 3 pessoas. Caso ganhou 
repercussão nacional e julgamento virou campo de batalha entre conservadores e 
ativistas pró-armas e militantes antirracismo
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59355509?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-19 09:19:41
Título: Enem 'com a cara do governo' e mais elitizado: as polêmicas envolvendo o
exame de 2021
Descrição: Ministro e presidente do Inep tiveram de explicar ao Congresso frase 
de Bolsonaro e crise no órgão que executa o exame, número de inscritos está 
muito aquém do de anos anteriores.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59327095?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-19 00:00:00
Título: Lula diz que é preciso regulamentar as redes sociais
Descrição: O ex-presidente Lula disse durante viagem pela Europa que é preciso 
regulamentar as redes sociais.Leia mais (11/19/2021 - 21h31)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/11/lula-diz-que-e-preciso-regulamentar-as-redes-sociais.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-11-19 00:00:00
Título: Quais dados íntimos a Amazon coleta de seus clientes e como faz isso
Descrição: Como legislador no Estado norte-americano da Virgínia, Ibraheem 
Samirah estudou questões de privacidade na internet e debateu a regulamentação 
da coleta de dados privados pelas empresas de tecnologia. Ainda assim, ele ficou
surpreso ao saber todos os detalhes que a Amazon.com coletou sobre ele.Leia mais
(11/19/2021 - 19h24)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2021/11/quais-dados-intimos-a-amazon-coleta-de-seus-clientes-e-como-faz-
isso.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Tec - Principal
Data: 2021-11-19 00:00:00
Título: Facebook está sob investigação nos EUA por ser um risco a jovens
Descrição: Uma coalizão bipartidária de secretários estaduais de Justiça dos 
Estados Unidos está investigando como o Facebook influencia jovens usuários em 
seu aplicativo de compartilhamento de fotos Instagram, e os potenciais danos que
isso pode causar.Leia mais (11/19/2021 - 13h05)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/tec/rss091/*https://www1.folha.uol.com.
br/tec/2021/11/facebook-esta-sob-investigacao-nos-eua-por-ser-um-risco-a-
jovens.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-19 09:05:31
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Título: Especialista sobre boom de commodities: Brasil não é Austrália e precisa
da indústria para crescer
Descrição: A Sputnik Brasil conversou com Gilberto Braga, professor de Economia 
do Ibmec do Rio de Janeiro, para compreender os benefícios e desafios gerados 
pelo domínio da soja e das commodities nas exportações brasileiras.
Url :https://br.sputniknews.com/20211119/especialista-sobre-boom-de-commodities-
brasil-nao-e-australia-e-precisa-da-industria-para-crescer-19832010.html
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