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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-26 18:23:32
Título: Vale, Tüv Süd e 19 pessoas são indiciadas pela Polícia Federal pela
tragédia de Brumadinho
Descrição: Inquérito segue agora para o MPF, gestores e diretores das empresas
multinacionais estão entre os indiciados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/26/vale-tuv-sud-e-19-pessoas-saoindiciadas-pela-policia-federal-pela-tragedia-de-brumadinho
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-27 00:47:35
Título: Governo federal dá licença a piloto de Fernandinho Beira-Mar para
garimpar no Pará
Descrição: Acusado de tráfico, Silvio Berri Junior ganhou permissão da Agência
Nacional de Mineração (ANM) para extrair ouro em 48 hectares. Outro traficante
tem 18 permissões para esse tipo de atividade, informa O Globo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/governo-federal-licenca-pilotofernandinho-beira-mar-garimpar/
Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-11-26
Título: Começa a greve de jornalistas e radialistas da EBC em SP, Rio e Brasília
Descrição: Indignados com a falta de respeito da atual direção da Empresa Brasil
de Comunicação (EBC), jornalistas e radialistas da empresa nas sucursais de São
Paulo, Rio de Janeiro e em Brasília, iniciaram nesta sexta-feira (26) uma greve
por tempo indeterminado. Além de reivindicar reajuste salarial com base na
inflação, o movimento é um protesto contra a truculência da gestão com os
trabalhadores e trabalhadoras.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/comeca-a-greve-de-jornalistas-eradialistas-da-ebc-em-sp-rio-e-brasilia-ec7a
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-26 11:40:09
Título: Inflação: o que está por trás da alta de mais de 30% no preço de 10
produtos
Descrição: Açúcar, café, carne, combustíveis, energia, transporte por aplicativo
e passagens aéreas são alguns dos itens cujos preços aumentaram muito mais do
que os salários em 2021.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59423471?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-26 15:30:08
Título: Documentário mostra violações trabalhistas em plantações de café de
Minas Gerais, assista
Descrição: “Mancha do café”, da Oxfam Brasil, traz dados sobre o resgate de
pessoas em trabalho análogo à escravidão em lavouras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/26/documentario-mostra-violacoestrabalhistas-em-plantacoes-de-cafe-de-minas-gerais-assista
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-26 11:08:32
Título: Trabalhadores da Amazon em vinte países fazem greve durante a Black
Friday
Descrição: Da África do Sul à Itália, trabalhadores devem exigir melhoria nos
salários e condições de trabalho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/26/trabalhadores-da-amazon-emvinte-paises-fazem-greve-durante-a-black-friday

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-26 09:47:31
Título: Greves e pedidos de demissão em massa: o movimento que pode resultar em
‘CLT’ nos EUA
Descrição: Milhares de pessoas têm recusado empregos na tentativa de forçar
empresas a aumentarem salários e melhorarem condições de trabalho. Mobilização
já ameaça lucros de Black Friday e Natal e foi chamado pela Forbes de
‘revolucionária’
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59425315?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2021-11-26 22:01:45
Título: Governo decide barrar viajantes de seis países africanos, após Bolsonaro
afirmar que medida era “loucura”
Descrição: Presidente se posicionou contra recomendação da própria Anvisa para
evitar que ômicron, identificada na África do Sul, chegue ao país. À noite,
ministro da Casa Civil afirmou que fronteiras aéreas serão fechadas
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2021-11-27/governo-decide-barrarviajantes-de-seis-paises-africanos-apos-bolsonaro-afirmar-que-medida-eraloucura.html
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-26 23:47:30
Título: Pesquisa apontará efeitos da pandemia na saúde mental de bancários da
Caixa
Descrição: Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica
Federal começa estudo para mapear problemas de saúde no ambiente de trabalho.
Empregados do banco público estiveram na linha de frente do atendimento à
população
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pesquisa-apontara-efeitos-pandemiasaude-mental/
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-26 00:00:00
Título: Aras entrega ao STF 10 pedidos sobre relatório da CPI da Covid
Descrição: O procurador-geral da República, Augusto Aras, enviou ao STF (Supremo
Tribunal Federal) um conjunto de dez pedidos com providências a serem adotadas a
partir das conclusões da CPI da Covid.Leia mais (11/26/2021 - 16h51)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/11/aras-entrega-ao-stf-10-pedidos-sobre-relatorio-da-cpi-dacovid.shtml
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-11-26
Título: Pesquisa do IBGE: setor rural e negros sofrem mais com perda de
qualidade de vida no país
Descrição: Indicador lançado nesta sexta-feira (26) pelo IBGE, sobre qualidade
de vida, aponta situação pior entre pessoas que vivem em áreas rurais e em
família cuja pessoa de referência é negra. O chamado índice de perda de
qualidade de vida (IPQV) foi de 0,158 entre 2017 e 2018 – quanto mais perto de
zero, melhor o resultado. Segundo o instituto, o IPQV “leva em conta moradia,
acesso aos serviços de utilidade pública, saúde e alimentação, educação, acesso
aos serviços financeiros e padrão de vida e transporte e lazer”.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2021/11/ibge-setor-ruralnegros-qualidade-de-vida-no-pais/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-26 07:55:28
Título: Dos pasquins à internet: jornalismo negro atravessou séculos em luta
contra o racismo
Descrição: Anos à frente da mídia tradicional na cobertura das desigualdades do
Brasil, mídia preta enfrenta desafios históricos

Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/26/dos-pasquins-a-internetjornalismo-negro-atravessou-seculos-em-luta-contra-o-racismo
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-26 16:15:51
Título: Conheça 11 lideranças negras do estado de Pernambuco que são referências
em suas áreas
Descrição: Lista traz destaques da política, das lutas sindicais e sociais,
acadêmicas, religiosos e esportistas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/26/conheca-11-liderancas-negras-doestado-de-pernambuco-que-sao-referencias-em-suas-areas
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-26 15:16:59
Título: PR: Com ossos nas mãos, manifestantes denunciam aumento da fome e da
violência contra a mulher
Descrição: Ação fez parte da semana de mobilizações do Dia Internacional de
Combate a Violência Contra as Mulheres, 25 de novembro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/26/pr-com-ossos-nas-maosmanifestantes-denunciam-aumento-da-fome-e-da-violencia-contra-a-mulher
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-26 13:18:58
Título: Lula participa de fórum mundial sobre justiça e democracia em Porto
Alegre
Descrição: O evento ocorre quando se comemora os 20 anos do Fórum Social
Mundial, que teve início na capital do Rio Grade do Sul
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/26/lula-participa-de-forum-mundialsobre-justica-e-democracia-em-porto-alegre
Fonte: Vatican News - Português
Título: O Papa recebe Macron, conversações no Vaticano sobre clima e Oriente
Médio
Descrição: O presidente francês recebido em audiência no Palácio Apostólico: uma
hora em diálogo com o Papa Francisco. Em seguida, o encontro com o secretário de
Estado vaticano, cardeal Pietro Parolin, e o secretário das Relações com os
Estados, dom Paul Richard Gallagher. Ressaltadas as boas relações bilaterais
existentes
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-11/papa-audiencia-emmanuelmacron-franca-clima-oriente-medio.html
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-26 14:54:42
Título: Ibovespa: nova cepa do coronavírus provoca forte queda, ações das aéreas
despencam
Descrição: O pânico se estendeu também aos mercados mundiais, variante do
coronavírus surgida na África pode ser resistente a vacinas
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/ibovespa-nova-cepa-do-coronavirusprovoca-forte-queda-acoes-das-aereas-despencam/
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-26 17:32:04
Título: \Mais que um jogo\: quem são os torcedores que lutam por Palmeiras e
Flamengo mais democráticos
Descrição: Clubes mais vitoriosos do país nos últimos anos se enfrentam na final
da Libertadores e têm desafios comuns na política
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/26/mais-que-um-jogo-quem-sao-ostorcedores-que-lutam-por-palmeiras-e-flamengo-mais-democraticos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-26 17:18:11
Título: Movimento em defesa do Instituto de Educação (RS) cobra fim da reforma e
retorno dos alunos

Descrição: Comunidade teme pelo futuro da escola estadual em Porto Alegre após
governo gaúcho anunciar novos projetos para o local
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/26/movimento-em-defesa-doinstituto-de-educacao-rs-cobra-fim-da-reforma-e-retorno-dos-alunos
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-26 13:38:34
Título: Frente Negra Gaúcha empossa sua 2ª gestão nesta sexta-feira (26)
Descrição: O economista e advogado João Carlos Almeida dos Santos será
reempossado presidente em cerimônia no Satélite Prontidão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/26/frente-negra-gaucha-empossa-sua2-gestao-nesta-sexta-feira-26
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-26 13:18:58
Título: Projeto Cozinha Solidária, do MTST e do MUCA, começa a funcionar no Rio
nesta sexta (26)
Descrição: Iniciativa distribuirá 500 refeições por semana gratuitamente na
capital fluminense
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/26/projeto-cozinha-solidaria-domtst-e-do-muca-comeca-a-funcionar-no-rio-nesta-sexta-26
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-26 10:30:51
Título: Campanha Natal Sem Fome do MST arrecada recursos para doação de
alimentos, saiba como ajudar
Descrição: Durante a pandemia, o MST doou mais de 5 mil toneladas de alimentos e
1 milhão de marmitas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/26/campanha-natal-sem-fome-do-mstarrecada-recursos-para-doacao-de-alimentos-saiba-como-ajudar
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-26 09:57:30
Título: Mineração de bauxita em MG: comunidades da Serra do Brigadeiro discutem
projeto alternativo
Descrição: Para organizações sociais, proposta de mineradora é incompatível com
as necessidades da população
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/26/mineracao-de-bauxita-em-mgcomunidades-da-serra-do-brigadeiro-discutem-projeto-alternativo
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-11-26 08:15:38
Título: Trigo transgênico aprovado no Brasil é questionado pela Justiça
argentina
Descrição: Aprovado silenciosamente no Brasil neste mês, o trigo HB4 não contou
com processo transparente no país vizinho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/11/26/trigo-transgenico-aprovado-nobrasil-e-questionado-pela-justica-argentina
Fonte: CartaCapital
Data: 2021-11-26 05:00:25
Título: O protagonismo das juventudes na construção de outros modos de fazer
política
Descrição: Acreditar na potência dos jovens brasileiros não é simplesmente
falar, da boca para fora, que eles são 'o futuro da nação'
Url :https://www.cartacapital.com.br/opiniao/o-protagonismo-das-juventudes-naconstrucao-de-outros-modos-de-fazer-politica/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-27 01:42:27
Título: Lula tem 23ª vitória judicial: STF derruba bloqueio de bens em processos
da Lava Jato
Descrição: Os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Nunes Marques
votaram pelo desbloqueio dos ativos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva

(PT) na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Bem-vindo à verdade, o
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/lula-tem-23a-vitoria-judicial-stfderruba-bloqueio-de-bens-em-processos-da-lava-jato/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-26 14:09:59
Título: Lula vence todos em nova pesquisa XP/Ipespe, confira a íntegra dos
cenários sondados
Descrição: O ex-presidente Lula vence todos os adversários em vova Pesquisa
Presidencial Ipespe divulgada hoje (26/11), realizada entre 22 a 24 de novembro.
A sondagem foi encomendada pela XP Investimentos, braço Bem-vindo à verdade, o
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/lula-vence-todos-em-nova-pesquisaxp-ipespe-confira-os-cenarios-sondados/
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-11-26 12:34:22
Título: Eduardo Moreira: Black Friday é uma fraude com três tipos de golpes
[vídeo]
Descrição: O economista Eduardo Moreira alerta os consumidores brasileiros para
não caírem no engodo dos falsos superdescontos na Black Friday. Apoiando-se em
gráfico, o economista cita o exemplo do Playstation 5 Bem-vindo à verdade, o
post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/11/eduardo-moreira-black-friday-e-umafraude-com-tres-tipos-de-golpes-video/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-27 01:45:37
Título: Pernambuco sedia primeira edição do encontro nacional da pretitude
Descrição: Evento promovido em Olinda pela Coalizão Negra por Direitos contará
com a participação de políticos e políticas pretos e pretas, saiba mais
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/pernambuco-sedia-primeira-edicao-doencontro-nacional-da-pretitude/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-27 01:02:06
Título: Pedágio: cancelas abertas e o fim de um pesadelo – Por Luiz Claudio
Romanelli
Descrição: O próximo dia 27 de novembro de 2021 é uma data histórica. É o dia em
que se encerra um verdadeiro pesadelo vivido pelo Paraná ao longo dos últimos 24
anos. É o fim do atual programa de concessões de rodovias
Url :https://revistaforum.com.br/debates/pedagio-cancelas-abertas-e-o-fim-de-umpesadelo/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-26 23:44:33
Título: Variante Ômicron: Brasil vai fechar fronteiras para seis países
africanos, diz ministro
Descrição: Anúncio feito por Ciro Nogueira, no entanto, contraria declarações de
Bolsonaro, que afirmou ser \loucura\ controlar entrada em aeroportos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/variante-omicron-brasil-vai-fecharfronteiras-para-seis-paises-africanos-diz-ministro/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-26 23:24:23
Título: Ontem e hoje, mães na busca de corpos de filhos – Por Chico Alencar
Descrição: É evidente que a cultura que estimula a violência e o assassinato de
supostos bandidos, liderada pelo presidente da República, semeia, aduba e dá
cobertura a chacinas como essas
Url :https://revistaforum.com.br/rede/ontem-hoje-maes-busca-corpos-filhos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-26 22:49:33

Título: Novo plano estratégico da Petrobras prioriza lucro de acionistas,
apontam petroleiros
Descrição: \A Petrobrás caminha cada vez mais para se consolidar como uma
empresa exportadora de óleo cru\, afirma a Federação Única dos Petroleiros (FUP)
Url :https://revistaforum.com.br/politica/novo-plano-petrobras-prioriza-lucrode-acionistas/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-26 22:41:38
Título: Nomes conhecidos do PT em SP, Luiz Marinho e Jilmar Tatto serão
candidatos a deputado federal
Descrição: Marinho foi ministro do Trabalho de Lula e prefeito de São Bernardo
do Campo, enquanto Tatto já foi deputado, secretário municipal nas gestões Marta
e Haddad, além de candidato a prefeito
Url :https://revistaforum.com.br/politica/nomes-conhecidos-do-pt-em-sp-luizmarinho-e-jilmar-tatto-serao-candidatos-a-deputado-federal/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-26 20:08:47
Título: Gagliasso detona Bolsonaro ao falar de Fleury, personagem que interpreta
em ‘Marighella’
Descrição: Ator afirmou que o repressor, um dos maiores psicopatas da Ditadura
Militar, é “a escória da história”, e disse que “em Brasília tá cheio” de gente
como ele, referindo-se ao atual governo
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/gagliasso-detona-bolsonaro-fleurypersonagem-marighella/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-26 17:54:21
Título: TV Globo encerra transmissão na Europa após 22 anos
Descrição: Com a estratégia, emissora pretende vender assinaturas do Globoplay,
que chegou ao continente em outubro deste ano
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/tv-globo-encerra-transmissao-naeuropa-apos-22-anos/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-26 16:02:40
Título: Atacado por Bolsonaro, Paulo Freire ganha estátua na Universidade de
Cambridge
Descrição: Um grupo de acadêmicos britânicos da instituição instalou no local
uma escultura de bronze reproduzindo o rosto do educador brasileiro
Url :https://revistaforum.com.br/global/atacado-por-bolsonaro-paulo-freireganha-estatua-na-universidade-de-cambridge/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-26 13:40:04
Título: Nuzman é condenado a 30 anos e 11 meses de prisão por crimes nas
Olimpíadas do Rio
Descrição: O ex-dirigente foi condenado por intermediar a compra de votos de
integrantes do COI para a eleição do Rio como sede das Olimpíadas de 2016
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/nuzman-e-condenado-a-30-anos-e-11meses-de-prisao-por-crimes-nas-olimpiadas-do-rio/
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-11-26 12:15:20
Título: Marina Silva será candidata em 2022, mas não à Presidência da República
Descrição: Após três derrotas consecutivas, em 2010, 2014 e 2018, a ex-ministra
do Meio Ambiente deverá estar nas urnas, mas disputando outro cargo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/marina-silva-sera-candidata-em-2022mas-nao-a-presidencia-da-republica/
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-11-26 03:00:00

Título: Teorias da complexidade: uma nova forma de compreender a Terra.
Entrevista especial com Rodrigo Petronio
Descrição: Bruno Latour, assim como outros teóricos das chamadas teorias da
complexidade, propõe oferecer resposta [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/614788-teorias-da-complexidade-uma-nova-formade-compreender-a-terra-entrevista-especial-com-rodrigo-petronio
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-11-26 14:47:25
Título: Omicron: por que nova variante detectada na África do Sul pode ser 'pior
já existente'
Descrição: Comunidade científica teme que B.1.1.529 possa ser mais transmissível
e driblar sistema imunológico, aumentando número de infecções e reduzindo
eficácia de vacinas.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59421854?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-11-26 00:00:00
Título: Eunício Oliveira é condenado a pagar R$ 50 mil por chamar Ciro de
batedor de carteira
Descrição: Ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB) foi condenado a pagar
R$ 50 mil em danos morais a Ciro Gomes (PDT). A decisão aconteceu nesta quintafeira (25).Leia mais (11/26/2021 - 18h24)
Url
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/11/eunicio-oliveira-e-condenado-a-pagar-r-50-mil-porchamar-ciro-de-batedor-de-carteira.shtml
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-11-26 17:05:00
Título: CCJ aprova redução na área da Floresta Nacional de Brasília
Descrição: Como tem caráter conclusivo, texto pode seguir direto para o Senado
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/832011-ccj-aprova-reducao-na-area-dafloresta-nacional-de-brasilia/
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-26 18:49:07
Título: Ômicron: Biden anuncia restrições sobre 8 países africanos e defende
quebra de patente de vacinas
Descrição: Nesta sexta-feira (26), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden,
confirmou a introdução de restrições de viagens sobre oito países africanos e
reafirmou sua posição a favor da quebra de patentes de vacinas.
Url :https://br.sputniknews.com/20211126/omicron-biden-anuncia-restricoes-sobre8-paises-africanos-e-defende-quebra-de-patente-de-vacinas-20281145.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-26 18:15:32
Título: Hezbollah gastou mais de US$ 10 mi em combustível do Irã para ajudar
crise no Líbano, diz Nasrallah
Descrição: Líder diz que grupo gastou quantia milionária em combustível iraniano
e que parte do produto seguiu para ONGs libanesas, municípios, hospitais
governamentais e outras organizações.
Url :https://br.sputniknews.com/20211126/hezbollah-gastou-mais-de-us-10-mi-emcombustivel-do-ira-para-ajudar-crise-no-libano-diz-nasrallah-20280215.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-26 16:48:07
Título: 'Querem roubar nossa liberdade', diz Bolsonaro a oficiais da Aeronáutica
Descrição: Presidente esteve hoje (26) em Guaratinguetá, São Paulo, para
cerimônia de formatura. Para Bolsonaro, não é a biodiversidade do Brasil que
está em jogo, e sim, a liberdade.
Url :https://br.sputniknews.com/20211126/querem-roubar-nossa-liberdade-dizbolsonaro-a-oficiais-da-aeronautica-20279643.html

Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-26 12:47:24
Título: Garimpeiros em rio na Amazônia falam em fazer tocaia contra a polícia
Descrição: Garimpeiros estão há dias ancorados com balsas ilegais no rio
Madeira, na Amazônia, promovendo crimes ambientais e desafiando autoridades.
Url :https://br.sputniknews.com/20211126/garimpeiros-em-rio-na-amazonia-falamem-fazer-tocaia-contra-a-policia-20276537.html
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-11-26 05:38:28
Título: 'O Brasil cometeu o equívoco de minimizar a questão do desmatamento',
diz Kátia Abreu à Sputnik
Descrição: Antiga detentora do Troféu Motosserra de Ouro, concedido pelo
Greenpeace, a senadora Kátia Abreu faz um mea culpa do governo em entrevista
exclusiva à Sputnik Brasil e diz que fechar um acordo com um país que descumpre
a lei seria uma insanidade para qualquer político, em referência ao acordo UEMercosul.
Url :https://br.sputniknews.com/20211126/o-brasil-cometeu-o-equivoco-deminimizar-a-questao-do-desmatamento-diz-katia-abreu-a-sputnik-20272272.html

