22 nov 21 - COP26: Brasil segue alvo de desconfiança por doadores do Fundo Amazônia
https://www.sinaldefumaca.com/2021/11/22/cop26-brasil-segue-alvo-de-desconfianca-por-doadores-do-fundo-amazonia
/
15 nov 21 - COP26: evento termina com acordo insuficiente para conter mudança climática
https://www.sinaldefumaca.com/2021/11/15/cop26-evento-termina-com-acordo-insuficiente-para-conter-mudanca-climat
ica/
12 nov 21 - COP26: ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, associa floresta abundante à pobreza
https://www.sinaldefumaca.com/2021/11/12/cop26-ministro-do-meio-ambiente-joaquim-leite-associa-floresta-abundante
-a-pobreza/
05 nov 21 - COP26: Delegação oficial do Brasil exclui ONGs, indígenas e ambientalistas
https://www.sinaldefumaca.com/2021/11/05/cop26-delegacao-oficial-do-brasil-exclui-ongs-indigenas-e-ambientalistas/

04 nov 21 - Garimpeiros assassinaram dois indígens isolados na TI Yanomami, diz associação
https://www.sinaldefumaca.com/2021/11/04/dois-indigenas-isolados-sao-assassinados-por-garimpeiros-na-ti-yanomami
-segundo-associacao/
01 nov 21 - Mulheres Xerente criam primeira brigada de mulheres contra incêndio
https://www.sinaldefumaca.com/2021/11/01/mulheres-xerente-criam-primeira-brigada-de-mulheres-contra-incendio/
28 out 21 - Sinal de Fumaça lança dossiê sobre crise socioambiental nos 3 anos de governo Bolsonaro
https://www.sinaldefumaca.com/2021/10/28/sinal-de-fumaca-lanca-dossie-sobre-crise-socioambiental-nos-3-anos-de-go
verno-bolsonaro/
27 out 21 - Polícia Federal deflagra operação contra garimpo ilegal na TI Kayapó (PA)
https://www.sinaldefumaca.com/2021/10/27/policia-federal-deflagra-operacao-contra-garimpo-ilegal-na-ti-kayapo-pa/
27 out 21 - Brasil é o 4º país que mais emitiu gases estufa historicamente, aponta estudo
https://www.sinaldefumaca.com/2021/10/27/brasil-e-o-4o-pais-que-mais-emitiu-gases-estufa-historicamente-aponta-est
udo/
26 out 21 - Na Amazônia, 75% das áreas desmatadas em florestas públicas viraram pastagem, aponta estudo
https://www.sinaldefumaca.com/2021/10/26/na-amazonia-75-das-areas-desmatadas-em-florestas-publicas-viraram-past
agem-aponta-estudo/
25 out 21 - "Tratoraço" teria recebido verbas públicas de ao menos 30 parlamentares
https://www.sinaldefumaca.com/2021/10/25/tratoraco-teria-recebido-verbas-publicas-de-ao-menos-30-parlamentares/
25 out 21 - Meta de emissões aprovada pelo Senado repete "pedalada climática" do governo
https://www.sinaldefumaca.com/2021/10/25/meta-de-emissoes-aprovada-pelo-senado-repete-pedalada-climatica-do-go
verno/
25 out 21 - Sem Bolsonaro, Brasil deve levar segunda maior delegação para COP-26
https://www.sinaldefumaca.com/2021/10/25/sem-bolsonaro-brasil-deve-levar-segunda-maior-delegacao-para-cop-26/
24 out 21 - Operações de R$ 550 milhões das Forças Armadas na Amazônia não reduziram desmatamento
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https://www.sinaldefumaca.com/2021/10/24/operacoes-de-r-550-milhoes-das-forcas-armadas-na-amazonia-nao-reduzir
am-desmatamento/
22 out 21 - Presidente da Funai intimida servidor com apoio da Polícia Federal
https://www.sinaldefumaca.com/2021/10/22/presidente-da-funai-intimida-servidor-com-apoio-da-policia-federal/
12 out 21 - Duas crianças yanomamis morrem ao serem sugadas por draga de garimpo ilegal em Roraima
https://www.sinaldefumaca.com/2021/10/12/duas-criancas-yanomamis-morrem-ao-serem-sugadas-por-draga-de-garimp
o-ilegal-em-roraima/
08 out 21 - Via decreto, Bolsonaro flexibiliza Lei dos Agrotóxicos
https://www.sinaldefumaca.com/2021/10/08/via-decreto-bolsonaro-flexibiliza-lei-dos-agrotoxicos/
07 out 21 - Leilão de blocos de petróleo na costa brasileira tem baixa adesão por risco ambiental
https://www.sinaldefumaca.com/2021/10/07/leilao-de-blocos-de-petroleo-na-costa-brasileira-tem-baixa-adesao-por-risco
-ambiental/
06 out 21 - Série de tempestades de poeira atinge cinco estados brasileiros
https://www.sinaldefumaca.com/2021/10/06/serie-de-tempestades-de-poeira-atinge-cinco-estados-brasileiros/
05 out 21 - Grilagem queima 3,4 mil hectares do território Piripkura onde vivem indígenas isolados
https://www.sinaldefumaca.com/2021/10/05/grilagem-queima-34-mil-hectares-do-territorio-piripkura-onde-vivem-indigen
as-isolados/
05 out 21 - Casa de reza Guarani Kaiowá é incediada em aldeia no Mato Grosso do Sul
https://www.sinaldefumaca.com/2021/10/05/casa-de-reza-guarani-kaiowa-e-incediada-em-aldeia-no-mato-grosso-do-sul
/
01 out 21 - Governo inicia obra de "linhão" em terra Waimiri Atroari sem avisar nem ouvir indígenas
https://www.sinaldefumaca.com/2021/10/01/governo-inicia-obra-de-linhao-em-terra-waimiri-atroari-sem-avisar-nem-ouvi
r-indigenas/
29 set 21 - Pantanal perde 29% da superfície de água em 30 anos
https://www.sinaldefumaca.com/2021/09/29/pantanal-perde-29-da-superficie-de-agua-em-30-anos/
27 set 21 - Ibama rejeita propostas do Ministério da Economia que afrouxam normas ambientais
https://www.sinaldefumaca.com/2021/09/27/ibama-rejeita-propostas-do-ministerio-da-economia-que-afrouxam-normasambientais/
24 set 21 - Incêndio na Chapada dos Veadeiros já consumiu 36 mil hectares de Cerrado
https://www.sinaldefumaca.com/2021/09/24/incendio-na-chapada-dos-veadeiros-ja-consumiu-36-mil-hectares-de-cerrad
o/
22 set 21 - Vale desiste de processos de mineração em terras indígenas
https://www.sinaldefumaca.com/2021/09/22/vale-desiste-de-processos-de-mineracao-em-terras-indigenas/
22 set 21 - Ministério da Economia encaminha ao Ibama propostas que afrouxam normas ambientais
https://www.sinaldefumaca.com/2021/09/22/ministerio-da-economia-encaminha-ao-ibama-propostas-que-afrouxam-nor
mas-ambientais/
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22 set 21 - Presidente da Funai vira réu em processo do MPF por improbidade administrativa
https://www.sinaldefumaca.com/2021/09/22/presidente-da-funai-vira-reu-em-processo-do-mpf-por-improbidade-administ
rativa/
21 set 21 - Bolsonaro mente em Assembleia Geral da ONU
https://www.sinaldefumaca.com/2021/09/21/bolsonaro-mente-em-assembleia-geral-da-onu/
17 set 21 - Funai renova por apenas seis meses portaria da Terra Indígena Piripkura
https://www.sinaldefumaca.com/2021/09/17/funai-renova-por-apenas-seis-meses-portaria-da-terra-indigena-piripkura/
15 set 21 - STF derruba lei estadual que libera garimpo em Roraima
https://www.sinaldefumaca.com/2021/09/15/stf-derruba-lei-estadual-que-libera-garimpo-em-roraima/
14 set 21 - Quase 90% dos jovens brasileiros temem futuro por causa das mudanças climáticas, revela pesquisa
https://www.sinaldefumaca.com/2021/09/14/quase-90-dos-jovens-brasileiros-temem-futuro-por-causa-das-mudancas-cli
maticas-revela-pesquisa/
13 set 21 - Em 2020, Brasil foi o 4º país do mundo que mais matou ambientalistas
https://www.sinaldefumaca.com/2021/09/13/em-2020-brasil-foi-o-4o-pais-do-mundo-que-mais-matou-ambientalistas/
10 set 21 - Cerrado devastado: agropecuária invadiu 26,5 milhões de hectares nos últimos 36 anos, aponta estudo
https://www.sinaldefumaca.com/2021/09/10/cerrado-devastado-agropecuaria-invadiu-265-milhoes-de-hectares-nos-ulti
mos-36-anos-aponta-estudo/
09 set 21 - Relator do processo no STF, Fachin vota contra tese do marco temporal
https://www.sinaldefumaca.com/2021/09/09/relator-do-processo-no-stf-fachin-vota-contra-tese-do-marco-temporal/
07 set 21 - 2ª Marcha Nacional das Mulheres Indígenas ocupa Brasília
https://www.sinaldefumaca.com/2021/09/07/2a-marcha-nacional-das-mulheres-indigenas-ocupa-brasilia/
06 set 21 - Povo Guarani Kaiowá é atacado por funcionários de fazendeiros em Dourados (MS)
https://www.sinaldefumaca.com/2021/09/06/povo-guarani-kaiowa-e-atacado-por-funcionarios-de-fazendeiros-em-doura
dos-ms/
06 set 21 - Governo promete contratação de servidores ambientais, mas prioriza vagas para cargo sem autonomia para
fiscalizar
https://www.sinaldefumaca.com/2021/09/06/governo-promete-contratacao-de-servidores-ambientais-mas-prioriza-vagas
-para-cargo-sem-autonomia-para-fiscalizar/
30 ago 21 - Garimpo em terras indígenas cresceu 495% nos últimos dez anos
https://www.sinaldefumaca.com/2021/08/30/garimpo-em-terras-indigenas-cresceu-495-nos-ultimos-dez-anos/
26 ago 21 - Pela quarta vez, STF adia julgamento do marco temporal; mobilização indígena continua
https://www.sinaldefumaca.com/2021/08/26/pela-quarta-vez-stf-adia-julgamento-do-marco-temporal-mobilizacao-indige
na-continua/
26 ago 21 - Bolsonaro mente e diz que rejeição do marco temporal pode acabar com o agronegócio no Brasil
https://www.sinaldefumaca.com/2021/08/26/bolsonaro-mente-e-diz-que-rejeicao-do-marco-temporal-pode-acabar-como-agronegocio-no-brasil/
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23 ago 21 - Movimento indígena se reúne em Brasília por demarcação de terras
https://www.sinaldefumaca.com/2021/08/23/movimento-indigena-se-reune-em-brasilia-por-demarcacao-de-terras/
23 ago 21 - Relator da ONU faz apelo para que STF descarte tese do marco temporal
https://www.sinaldefumaca.com/2021/08/23/relator-da-onu-faz-apelo-para-que-stf-descarte-tese-do-marco-temporal/
19 ago 21 - Sem alarde, ministro Joaquim Leite reproduz política de Ricardo Salles
https://www.sinaldefumaca.com/2021/08/19/sem-alarde-ministro-joaquim-leite-reproduz-politica-de-ricardo-salles/
16 ago 21 - Apib lança dossiê internacional sobre crimes do governo Bolsonaro contra povos indígenas
https://www.sinaldefumaca.com/2021/08/16/apib-lanca-dossie-internacional-sobre-crimes-do-governo-bolsonaro-contrapovos-indigenas/
13 ago 21 - Seca histórica atinge regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil
https://www.sinaldefumaca.com/2021/08/13/seca-historica-atinge-regioes-sudeste-sul-e-centro-oeste-do-brasil/
10 ago 21 - Instituto Socioambiental lança plataforma de avisos sobre ameaças à Amazônia
https://www.sinaldefumaca.com/2021/08/10/instituto-socioambiental-lanca-plataforma-de-avisos-sobre-ameacas-a-ama
zonia/
09 ago 21 - Bolsonaro é denunciado por genocídio em Haia por equipe de advogados indígenas
https://www.sinaldefumaca.com/2021/08/09/bolsonaro-e-denunciado-por-genocidio-em-haia-por-equipe-de-advogados-i
ndigenas/
09 ago 21 - Sem mudanças drásticas colapso climático pode ser eminente, aponta relatório da ONU
https://www.sinaldefumaca.com/2021/08/09/sem-mudancas-drasticas-colapso-climatico-pode-ser-eminente-aponta-relat
orio-da-onu/
06 ago 21 - Brasil exportou mais de 19 toneladas de ouro ilegal em 2020
https://www.sinaldefumaca.com/2021/08/06/brasil-exportou-mais-de-19-toneladas-de-ouro-ilegal-em-2020/
06 ago 21 - Câmara dos Deputados aprova projeto de lei 2633/20, o "PL da grilagem"
https://www.sinaldefumaca.com/2021/08/06/camara-dos-deputados-aprova-projeto-de-lei-2633-20-o-pl-da-grilagem/
04 ago 21 - Queimadas aumentam 116% na Amazônia entre junho e julho
https://www.sinaldefumaca.com/2021/08/04/queimadas-aumentam-116-na-amazonia-entre-junho-e-julho/
30 jul 21 - Governadores brasileiros se reúnem com John Kerry, enviado especial dos EUA para o clima
https://www.sinaldefumaca.com/2021/07/30/governadores-brasileiros-se-reunem-com-john-kerry-enviado-especial-doseua-para-o-clima/
30 jul 21 - Avião de garimpeiros atropela e mata jovem yanomami em Terra Indígena
https://www.sinaldefumaca.com/2021/07/30/aviao-de-garimpeiros-atropela-e-mata-jovem-yanomami-em-terra-indigena/

28 jul 21 - ONU cobra governo Bolsonaro por "escalada de violência" contra os povos Yanomami e Munduruku
https://www.sinaldefumaca.com/2021/07/28/onu-cobra-governo-bolsonaro-por-escalada-de-violencia-contra-os-povos-y
anomami-e-munduruku/
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21 jul 21 - Em 2021, Funai utilizou menos de 1% da verba de combate à Covid-19
https://www.sinaldefumaca.com/2021/07/21/em-2021-funai-utilizou-menos-de-1-da-verba-de-combate-a-covid-19/
19 jul 21 - No governo Bolsonaro, número de multas pagas por crimes ambientais na Amazônia cai 93%
https://www.sinaldefumaca.com/2021/07/19/no-governo-bolsonaro-numero-de-multas-pagas-por-crimes-ambientais-naamazonia-cai-93/
16 jul 21 - Guerreiro Karapiru Awá Guajá, sobrevivente do massacre de seu povo, morre de Covid-19
https://www.sinaldefumaca.com/2021/07/16/guerreiro-karapiru-awa-guaja-sobrevivente-do-massacre-de-seu-povo-morr
e-de-covid-19/
15 jul 21 - Estudo aponta que Amazônia emite mais CO2 do que absorve
https://www.sinaldefumaca.com/2021/07/15/estudo-aponta-que-amazonia-emite-mais-co2-do-que-absorve/
13 jul 21 - Câmara aprova urgência para votação do "PL da grilagem"
https://www.sinaldefumaca.com/2021/07/13/camara-aprova-urgencia-para-votacao-do-pl-da-grilagem/
10 jul 21 - Saída de Salles não ameniza preocupação de embaixadores com política ambiental brasileira
https://www.sinaldefumaca.com/2021/07/10/saida-de-salles-nao-ameniza-preocupacao-de-embaixadores-com-politica-a
mbiental-brasileira/
09 jul 21 - Amazônia registra desmatamento histórico em junho
https://www.sinaldefumaca.com/2021/07/09/amazonia-registra-desmatamento-historico-em-junho-aponta-inpe/
06 jul 21 - Garimpo: 333 pessoas foram resgatadas de trabalho escravo entre 2008 e 2021
https://www.sinaldefumaca.com/2021/07/06/garimpo-333-pessoas-foram-resgatadas-de-trabalho-escravo-entre-2008-e2021/
02 jul 21 - Amazônia tem recorde de queimadas em junho e governo aciona Exército mais uma vez
https://www.sinaldefumaca.com/2021/07/02/amazonia-tem-recorde-de-queimadas-em-junho-e-governo-aciona-exercitomais-uma-vez/
01 jul 21 - Bonito, símbolo do ecoturismo, lidera ranking de desmatamento na Mata Atlântica
https://www.sinaldefumaca.com/2021/07/01/bonito-simbolo-do-ecoturismo-lidera-ranking-de-desmatamento-na-mata-atl
antica/
30 jun 21 - STF adia para agosto julgamento decisivo que discute demarcação de terras indígenas
https://www.sinaldefumaca.com/2021/06/30/stf-adia-para-agosto-julgamento-decisivo-que-discute-demarcacao-de-terra
s-indigenas/
28 jun 21 - Pressionado pelo MPF, Bolsonaro decreta terra quilombola em São Paulo
https://www.sinaldefumaca.com/2021/06/28/pressionado-pelo-mpf-bolsonaro-decreta-terra-quilombola-em-sao-paulo/
23 jun 21 - CCJ da Câmara aprova PL 490 que acaba com demarcação de terras indígenas
https://www.sinaldefumaca.com/2021/06/23/ccj-da-camara-aprova-pl-490-que-acaba-com-demarcacao-de-terras-indige
nas/
23 jun 21 - Aliado dos ruralistas, Joaquim Alvaro Pereira Leite assume Ministério do Meio Ambiente
https://www.sinaldefumaca.com/2021/06/23/aliado-dos-ruralistas-joaquim-alvaro-pereira-leite-assume-ministerio-do-mei
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o-ambiente/
23 jun 21 - Ricardo Salles pede demissão do Ministério do Meio Ambiente
https://www.sinaldefumaca.com/2021/06/23/ricardo-salles-pede-demissao-do-ministerio-do-meio-ambiente/
22 jun 21 - Proposta que viabiliza privatização da Eletrobras é aprovada na Câmara dos Deputados
https://www.sinaldefumaca.com/2021/06/22/proposta-que-viabiliza-privatizacao-da-eletrobras-e-aprovada-na-camara-do
s-deputados/
20 jun 21 - Yanomamis seguem sem proteção do Estado e sob ataques de garimpeiros armados
https://www.sinaldefumaca.com/2021/06/20/yanomamis-seguem-sem-protecao-do-estado-e-sob-ataques-de-garimpeiro
s-armados/
17 jun 21 - Indígenas são atacados pela Polícia Militar em ato na Funai
https://www.sinaldefumaca.com/2021/06/17/indigenas-sao-atacados-pela-policia-militar-em-ato-na-funai/
16 jun 21 - Operação Handroanthus: STF suspende processos na Justiça Federal a pedido da PF
https://www.sinaldefumaca.com/2021/06/16/operacao-handroanthus-stf-suspende-processos-na-justica-federal-a-pedid
o-da-pf/
15 jun 21 - Desmatamento em Unidades de Conservação aumenta 312% em maio
https://www.sinaldefumaca.com/2021/06/15/desmatamento-em-unidades-de-conservacao-aumenta-312-em-maio/
10 jun 21 - Sob governo Bolsonaro, desmatamento cresce na bacia do Xingu
https://www.sinaldefumaca.com/2021/06/10/sob-governo-bolsonaro-desmatamento-cresce-na-bacia-do-xingu/
10 jun 21 - Yanomamis completam um mês sob ataques de garimpeiros em Roraima
https://www.sinaldefumaca.com/2021/06/10/yanomamis-completam-um-mes-sob-ataques-de-garimpeiros-em-roraima/

09 jun 21 - Brasileiros não confiam no governo federal para proteger a Amazônia, aponta pesquisa
https://www.sinaldefumaca.com/2021/06/09/brasileiros-nao-confiam-no-governo-federal-para-proteger-a-amazonia-apo
nta-pesquisa/
09 jun 21 - Câmara aprova urgência na votação de PL sobre reabertura de estrada da Parque Nacional do Iguaçu
https://www.sinaldefumaca.com/2021/06/09/camara-aprova-urgencia-na-votacao-de-pl-sobre-reabertura-de-estrada-daparque-nacional-do-iguacu/
04 jun 21 - Amazônia brasileira registra recorde histórico de desmatamento em maio
https://www.sinaldefumaca.com/2021/06/04/amazonia-brasileira-registra-recorde-historico-de-desmatamento-em-maio/

02 jun 21 - Notícia-crime contra Salles: PGR pede e STF autoriza abertura de inquérito
https://www.sinaldefumaca.com/2021/06/02/noticia-crime-contra-salles-pgr-pede-e-stf-autoriza-abertura-de-inquerito/
02 jun 21 - Garimpo na Terra Indígena Munduruku cresce 363% no governo Bolsonaro
https://www.sinaldefumaca.com/2021/06/02/garimpo-na-terra-indigena-munduruku-cresce-363-no-governo-bolsonaro/
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31 maio 21 - Operação Akuanduba: Servidores do Ibama detalham militarização do Ministério do Meio Ambiente
https://www.sinaldefumaca.com/2021/05/31/operacao-akuanduba-servidores-do-ibama-detalham-militarizacao-do-minist
erio-do-meio-ambiente/
31 maio 21 - Em 2020, conflitos no campo batem recorde histórico, revela Comissão Pastoral da Terra
https://www.sinaldefumaca.com/2021/05/31/em-2020-conflitos-no-campo-batem-recorde-historico-revela-comissao-past
oral-da-terra/
27 maio 21 - Estudo afirma que 317 medidas de Salles enfraquecem proteção ambiental
https://www.sinaldefumaca.com/2021/05/27/estudo-afirma-que-124-medidas-de-salles-enfraquecem-protecao-ambiental
/
27 maio 21 - Em visita a São Gabriel da Cachoeira (AM), Bolsonaro desrespeita indígenas e não usa máscara
https://www.sinaldefumaca.com/2021/05/27/em-visita-a-sao-gabriel-da-cachoeira-am-bolsonaro-desrespeita-indigenase-nao-usa-mascara/
26 maio 21 - Garimpeiros atacam aldeia Munduruku e incendeiam casa de liderança indígena
https://www.sinaldefumaca.com/2021/05/26/garimpeiros-atacam-aldeia-munduruku-e-incendeiam-casa-de-lideranca-ind
igena/
24 maio 21 - Alexandre Moraes, do STF, encaminha à PGR pedido de impeachment contra Salles
https://www.sinaldefumaca.com/2021/05/24/alexandre-moraes-do-stf-encaminha-a-pgr-pedido-de-impeachment-contrasalles/
21 maio 21 - Yanomamis seguem sob ameaça de garimpeiros e enfrentam abandono na saúde
https://www.sinaldefumaca.com/2021/05/21/yanomamis-seguem-sob-ameaca-de-garimpeiros-e-enfrentam-abandono-n
a-saude/
20 maio 21 - Polícia federal deflagra operação contra Ricardo Salles e Ministério do Meio Ambiente
https://www.sinaldefumaca.com/2021/05/20/policia-federal-deflagra-operacao-contra-ricardo-salles-e-ministerio-do-meio
-ambiente/
18 maio 21 - Desmatamento na Amazônia bate recorde em abril
https://www.sinaldefumaca.com/2021/05/18/desmatamento-na-amazonia-bate-recorde-em-abril/
14 maio 21 - Câmara aprova PL que desmonta licenciamento ambiental no Brasil
https://www.sinaldefumaca.com/2021/05/14/camara-aprova-pl-que-acaba-com-licenciamento-ambiental/
12 maio 21 - ICMBio suspende retirada de gado ilegal em Unidade de Conservacão no Pará
https://www.sinaldefumaca.com/2021/05/12/2781/
11 maio 21 - Garimpeiros armados atacam Terra Indígena Yanomami
https://www.sinaldefumaca.com/2021/05/11/garimpeiros-armados-atacam-terra-indigena-yanomami/
06 maio 21 - Processo contra liderança Sonia Guajajara movido pela Funai é trancado pela Justiça Federal
https://www.sinaldefumaca.com/2021/05/06/processo-contra-lideranca-sonia-guajajara-movido-pela-funai-e-trancado-pe
la-justica-federal/
05 maio 21 - Justiça Federal libera madeira confiscada em maior apreensão da história
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https://www.sinaldefumaca.com/2021/05/05/justica-federal-libera-madeira-confiscada-em-maior-apreensao-da-historia/

04 maio 21 - Bispos que atuam na Amazônia pedem retirada do PL da Grilagem do plenário
https://www.sinaldefumaca.com/2021/05/04/bispos-que-atuam-na-amazonia-pedem-retirada-do-pl-da-grilagem-do-plena
rio/
30 abr 21 - Governo Bolsonaro afrouxa regras para construção em Fernando de Noronha
https://www.sinaldefumaca.com/2021/04/30/governo-bolsonaro-afrouxa-regras-para-construcao-em-fernando-de-noronh
a/
30 abr 21 - STF determina que PGR se manifeste sobre notícias-crime contra Salles
https://www.sinaldefumaca.com/2021/04/30/stf-determina-que-pgr-se-manifeste-sobre-noticias-crime-contra-salles/
22 abr 21 - Cúpula do Clima: Brasil sai desacreditado e fica aquém das metas globais
https://www.sinaldefumaca.com/2021/04/22/cupula-do-clima-brasil-sai-desacreditado-e-fica-aquem-das-metas-globais/

22 abr 21 - Assembleia Legislativa de Rondônia altera limites de duas unidades de conservação
https://www.sinaldefumaca.com/2021/04/22/assembleia-legislativa-de-rondonia-altera-limites-de-duas-unidades-de-con
servacao/
19 abr 21 - Comitê lança nota técnica sobre avanço do garimpo em terra Munduruku
https://www.sinaldefumaca.com/2021/04/19/comite-lanca-nota-tecnica-sobre-avanco-do-garimpo-em-terra-munduruku/

16 abr 21 - Um ano após assassinato da liderança Ari Uru-Eu-Wau-Wau, caso segue impune
https://www.sinaldefumaca.com/2021/04/16/um-ano-apos-assasinato-da-lideranca-ari-uru-eu-wau-wau-caso-segue-imp
une/
15 abr 21 - PF apresenta notícia-crime contra Salles por dificultar investigação de apreensão de madeira ilegal
https://www.sinaldefumaca.com/2021/04/15/pf-apresenta-noticia-crime-contra-salles-por-dificultar-investigacao-de-apre
ensao-de-madeira-ilegal/
14 abr 21 - Jovens ativistas processam Salles por pedaladas climáticas
https://www.sinaldefumaca.com/2021/04/14/jovens-ativistas-processam-salles-por-pedaladas-climaticas/
14 abr 21 - Bolsonaro promete a Biden eliminar desmatamento ilegal no Brasil até 2030
https://www.sinaldefumaca.com/2021/04/14/bolsonaro-promete-a-biden-eliminar-desmatamento-ilegal-no-brasil-ate-203
0/
14 abr 21 - Associação Yanomami denuncia vacinação de garimpeiros em troca de ouro
https://www.sinaldefumaca.com/2021/04/14/associacao-yanomami-denuncia-vacinacao-de-garimpeiros-em-troca-de-ou
ro/
09 abr 21 - Amazônia e Cerrado batem recorde de desmatamento em março, aponta Inpe
https://www.sinaldefumaca.com/2021/04/09/amazonia-e-cerrado-batem-recorde-de-desmatamento-em-marco-aponta-in
pe/
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08 abr 21 - STF acata recurso Guarani Kaiowá sobre decisão que anulou demarcação da TI Guyraroka
https://www.sinaldefumaca.com/2021/04/08/stf-acata-recurso-guarani-kaiowa-sobre-decisao-que-anulou-demarcacao-d
a-ti-guyraroka/
05 abr 21 - Povos indígenas realizam Acampamento Terra Livre 2021
https://www.sinaldefumaca.com/2021/04/05/povos-indigenas-realizam-acampamento-terra-livre-2021/
04 abr 21 - Salles sobrevive à dança das cadeiras nos ministérios
https://www.sinaldefumaca.com/2021/04/04/salles-sobrevive-a-danca-das-cadeiras-nos-ministerios/
03 abr 21 - Sob críticas de lideranças, ministra Damares Alves cria GT sobre crianças indígenas
https://www.sinaldefumaca.com/2021/04/03/sob-criticas-de-liderancas-ministra-damares-alves-cria-gt-sobre-criancas-in
digenas/
03 abr 21 - Bolsonaro e Funai pressionam Kayapós a pedirem por mineração em suas terras
https://www.sinaldefumaca.com/2021/04/03/bolsonaro-e-funai-pressionam-kayapos-a-pedirem-por-mineracao-em-suasterras/
30 mar 21 - Contrariando ataques de Bolsonaro, estudo aponta que terras indígenas não concentram focos de
incêndios
https://www.sinaldefumaca.com/2021/03/30/contrariando-ataques-de-bolsonaro-estudo-aponta-que-terras-indigenas-na
o-concentram-focos-de-incendios/
30 mar 21 - Carla Zambelli mente sobre Amazônia em primeira live a frente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara
https://www.sinaldefumaca.com/2021/03/30/carla-zambelli-mente-sobre-amazonia-em-primeira-live-a-frente-da-comissa
o-de-meio-ambiente-da-camara/
25 mar 21 - Em 2020, garimpo avançou 30% na Terra Indígena Yanomami
https://www.sinaldefumaca.com/2021/03/25/em-2020-garimpo-avancou-30-na-terra-indigena-yanomami/
24 mar 21 - ICMBio reduz participação da sociedade civil em plano de proteção de espécies ameaçadas
https://www.sinaldefumaca.com/2021/03/24/icmbio-reduz-participacao-da-sociedade-civil-em-plano-de-protecao-de-esp
ecies-ameacadas/
19 mar 21 - Coalizão de governadores busca parceria com Biden por fundos de proteção ambiental
https://www.sinaldefumaca.com/2021/03/19/coalizao-de-governadores-busca-parceria-com-biden-por-fundos-de-protec
ao-ambiental/
19 mar 21 - Brasil passa de mil indígenas mortos por Covid-19
https://www.sinaldefumaca.com/2021/03/19/brasil-passa-de-mil-indigenas-mortos-por-covid-19-indica-organizacao/
18 mar 21 - ICMBio volta a censurar servidores com medida que estabelece "mordaça acadêmica"
https://www.sinaldefumaca.com/2021/03/18/icmbio-volta-a-censurar-servidores-com-medida-que-estabelece-mordaca-a
cademica/
17 mar 21 - STF suspende resolução da Funai que restringia autodeclaração indígena
https://www.sinaldefumaca.com/2021/03/17/stf-suspende-resolucao-da-funai-que-restringia-autodeclaracao-indigena/
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17 mar 21 - Justiça determina retirada de garimpeiros da Terra Indígena Yanomami, sob pena de multa diária de R$ 1
milhão
https://www.sinaldefumaca.com/2021/03/17/justica-determina-retirada-de-garimpeiros-da-terra-indigena-yanomami-sobpena-de-multa-diaria-de-r-1-milhao/
16 mar 21 - MPF cobra ação de agentes federais contra invasão garimpeira em território Munduruku no Pará
https://www.sinaldefumaca.com/2021/03/16/mpf-cobra-acao-de-agentes-federais-contra-invasao-garimpeira-em-territori
o-munduruku-no-para/
16 mar 21 - PF faz operação contra extração ilegal de diamantes em terras indígenas de Rondônia
https://www.sinaldefumaca.com/2021/03/16/pf-faz-operacao-contra-extracao-ilegal-de-diamantes-em-terras-indigenas-d
e-rondonia/
14 mar 21 - Deputada bolsonarista Carla Zambelli assume Comissão de Meio Ambiente da Câmara
https://www.sinaldefumaca.com/2021/03/14/deputada-bolsonarista-carla-zambelli-assume-comissao-de-meio-ambienteda-camara/
11 mar 21 - Projeto de lei busca coibir lavagem do dinheiro vindo do garimpo ilegal de ouro
https://www.sinaldefumaca.com/2021/03/11/projeto-de-lei-busca-coibir-lavagem-do-dinheiro-vindo-do-garimpo-ilegal-deouro/
03 mar 21 - Nova responsável por Ibama no Acre nomeada por Salles é advogada de criminosos ambientais
https://www.sinaldefumaca.com/2021/03/03/nova-responsavel-por-ibama-no-acre-nomeada-por-salles-e-advogada-de-c
riminosos-ambientais/
03 mar 21 - Criminosos vendem terras protegidas da Amazônia via Facebook, revela BBC
https://www.sinaldefumaca.com/2021/03/03/criminosos-vendem-terras-protegidas-da-amazonia-via-facebook-revela-bb
c/
03 mar 21 - Em menos de um mês, dois indígenas da etnia Tembé são assassinados no Pará
https://www.sinaldefumaca.com/2021/03/03/em-menos-de-um-mes-dois-indigenas-da-etnia-tembe-sao-assassinados-n
o-para/
02 mar 21 - ONG aponta ligação do Banco Mundial com violações ambientais da cadeia da soja na Amazônia
https://www.sinaldefumaca.com/2021/03/02/ong-aponta-ligacao-do-banco-mundial-com-violacoes-ambientais-da-cadeia
-da-soja-na-amazonia/
26 fev 21 - ONU: Metas de redução de emissões apresentadas pelo Brasil e outros 74 países são irrisórias para conter
mudança climática
https://www.sinaldefumaca.com/2021/02/26/onu-metas-de-reducao-de-emissoes-apresentadas-pelo-brasil-e-outros-74paises-sao-irrisorias-para-conter-mudanca-climatica/
26 fev 21 - Em carta aberta, organizações da sociedade civil brasileira se opõe à ratificação do acordo UE-Mercosul
https://www.sinaldefumaca.com/2021/02/26/em-carta-aberta-organizacoes-da-sociedade-civil-brasileira-se-opoe-a-ratifi
cacao-do-acordo-ue-mercosul/
25 fev 21 - Cobertura elétrica pública exclui indígenas, quilombolas e assentados na Amazônia Legal, aponta ONG
https://www.sinaldefumaca.com/2021/02/25/cobertura-eletrica-publica-exclui-indigenas-quilombolas-e-assentados-na-a
mazonia-legal-aponta-ong/
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25 fev 21 - Sob responsabilidade do Ibama, cerca de 600 animais silvestres morrem em centro de tratamento no RJ
https://www.sinaldefumaca.com/2021/02/25/sob-responsabilidade-do-ibama-cerca-de-600-animais-silvestres-morrem-e
m-centro-de-tratamento-no-rj/
23 fev 21 - Enaltecido por Salles, projeto Floresta+ não saiu do papel
https://www.sinaldefumaca.com/2021/02/23/enaltecido-por-salles-projeto-floresta-nao-saiu-do-papel/
22 fev 21 - Com aumento de casos de Covid-19, Acre vive crise sanitária agravada por enchentes
https://www.sinaldefumaca.com/2021/02/22/com-aumento-de-casos-de-covid-19-acre-vive-crise-sanitaria-agravada-porenchentes/
21 fev 21 - Último ancião do povo Juma morre de Covid-19
https://www.sinaldefumaca.com/2021/02/21/ultimo-anciao-do-povo-juma-morre-de-covid-19/
20 fev 21 - STF suspende lei de Roraima que libera garimpo sem exigir estudo prévio e com uso de mercúrio
https://www.sinaldefumaca.com/2021/02/20/stf-suspende-lei-de-roraima-que-libera-garimpo-sem-exigir-estudo-previo-ecom-uso-de-mercurio/
18 fev 21 - Fachin vota contra despejos de comunidades quilombolas durante pandemia
https://www.sinaldefumaca.com/2021/02/18/fachin-vota-contra-despejos-de-comunidades-quilombolas-durante-pandemi
a/
18 fev 21 - Inquérito contra brigadistas de Alter do Chão é arquivado pela Justiça Federal
https://www.sinaldefumaca.com/2021/02/18/inquerito-contra-brigadistas-de-alter-do-chao-e-arquivado-pela-justica-feder
al/
17 fev 21 - Ernesto Araújo e Ricardo Salles discutem desmatamento com representante de Biden
https://www.sinaldefumaca.com/2021/02/17/ernesto-araujo-e-ricardo-salles-discutem-desmatamento-com-representante
-de-biden/
17 fev 21 - Com reforma agrária paralisada, "Bancada do boi" mira regularização fundiária e licenciamento em 2021
https://www.sinaldefumaca.com/2021/02/17/com-reforma-agraria-paralisada-bancada-do-boi-mira-regularizacao-fundiari
a-e-licenciamento-em-2021/
15 fev 21 - Maior banco da França deixará de financiar empresas ligadas ao desmatamento na Amazônia
https://www.sinaldefumaca.com/2021/02/15/maior-banco-da-franca-deixara-de-financiar-empresas-ligadas-ao-desmata
mento-na-amazonia/
15 fev 21 - Liderança do povo Tembé Theneteraha é assassinada no Pará
https://www.sinaldefumaca.com/2021/02/15/lideranca-do-povo-tembe-theneteraha-e-assassinada-no-para/
10 fev 21 - Petrobras assume blocos de exploração de petróleo no Rio Amazonas
https://www.sinaldefumaca.com/2021/02/10/petrobras-assume-blocos-de-exploracao-de-petroleo-no-rio-amazonas/
10 fev 21 - Filme inédito sobre povo Yanomami é selecionado para o festival de Berlim
https://www.sinaldefumaca.com/2021/02/10/filme-inedito-sobre-povo-yanomami-e-selecionado-para-o-festival-de-berlim
/
10 fev 21 - Estudo comprova que Salles conseguiu "passar a boiada" nas regras ambientais
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https://www.sinaldefumaca.com/2021/02/10/estudo-comprova-que-salles-conseguiu-passar-a-boiada-nas-regras-ambie
ntais/
09 fev 21 - Garimpo ilegal polui cachoeiras na Terra Indígena Raposa Serra do Sol
https://www.sinaldefumaca.com/2021/02/09/garimpo-ilegal-polui-cachoeiras-na-terra-indigena-raposa-serra-do-sol/
09 fev 21 - Carrefour estreia programa "Adote um parque" e patrocina UC em Rondônia
https://www.sinaldefumaca.com/2021/02/09/carrefour-estreia-programa-adote-um-parque-e-patrocina-uc-em-rondonia/

08 fev 21 - Ibama cede à pressão e Belo Monte volta a liberar vazão mínima para Rio Xingu
https://www.sinaldefumaca.com/2021/02/08/ibama-cede-a-pressao-e-belo-monte-volta-a-liberar-vazao-minima-para-rioxingu/
08 fev 21 - Exonerado por Bolsonaro, ex-diretor do Inpe recebe prêmio internacional de responsabilidade científica
https://www.sinaldefumaca.com/2021/02/08/exonerado-por-bolsonaro-ex-diretor-do-inpe-recebe-premio-internacional-d
e-responsabilidade-cientifica/
06 fev 21 - Após promessa de descarbonização, Reino Unido pretende explorar produção de petróleo e gás no Brasil
https://www.sinaldefumaca.com/2021/02/06/apos-promessa-de-descarbonizacao-reino-unido-pretende-explorar-produc
ao-de-petroleo-e-gas-no-brasil/
04 fev 21 - Maioria dos brasileiros reconhece aquecimento global e se preocupa com o meio ambiente, revela pesquisa
https://www.sinaldefumaca.com/2021/02/04/maioria-dos-brasileiros-reconhece-aquecimento-global-e-se-preocupa-como-meio-ambiente-revela-pesquisa/
03 fev 21 - Biden recebe relatório que pede suspensão de relações comerciais entre EUA e governo Bolsonaro
https://www.sinaldefumaca.com/2021/02/03/biden-recebe-relatorio-que-pede-suspensao-de-relacoes-comerciais-entreeua-e-governo-bolsonaro/
03 fev 21 - Com Congresso sob controle, Bolsonaro prioriza aprovação de mineração em terras indígenas
https://www.sinaldefumaca.com/2021/02/03/com-congresso-sob-controle-bolsonaro-prioriza-aprovacao-de-mineracao-e
m-terras-indigenas/
30 jan 21 - ONG lança especial sobre violência contra sem-terra, indígenas e ambientalistas
https://www.sinaldefumaca.com/2021/01/30/ong-lanca-especial-sobre-violencia-contra-sem-terra-indigenas-e-ambientali
stas/
29 jan 21 - Covid-19: Indígenas e quilombolas são negligenciados em plano de vacinação federal
https://www.sinaldefumaca.com/2021/01/29/covid-19-indigenas-e-quilombolas-sao-negligenciados-em-plano-de-vacinac
ao-federal/
29 jan 21 - Nove crianças Yanomami morrem com suspeita de Covid-19
https://www.sinaldefumaca.com/2021/01/29/nove-criancas-yanomami-morrem-com-suspeita-de-covid-19/
28 jan 21 - Covid-19: Situação dos estados da Amazônia se agrava com nova variante do vírus
https://www.sinaldefumaca.com/2021/01/28/covid-19-situacao-dos-estados-da-amazonia-se-agrava-com-nova-variantedo-virus/
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28 jan 21 - Massacre de Pau dArco: quatro anos depois, advogado das vítimas é preso e principal testemunha é
assassinada
https://www.sinaldefumaca.com/2021/01/28/massacre-de-pau-darco-quatro-anos-depois-advogado-das-vitimas-e-preso
-e-principal-testemunha-e-assassinada/
28 jan 21 - Jovem liderança indígena do povo Canoé morre de Covid-19 em Rondônia
https://www.sinaldefumaca.com/2021/01/28/jovem-lideranca-indigena-do-povo-canoe-morre-de-covid-19-em-rondonia/

27 jan 21 - Ex-ministros do Meio Ambiente pedem ajuda a países europeus frente ao colapso sanitário na Amazônia
https://www.sinaldefumaca.com/2021/01/27/ex-ministros-do-meio-ambiente-pedem-ajuda-a-paises-europeus-frente-aocolapso-sanitario-na-amazonia/
22 jan 21 - Orçamento do Ministério do Meio Ambiente para 2021 é o menor em 21 anos
https://www.sinaldefumaca.com/2021/01/22/orcamento-do-ministerio-do-meio-ambiente-para-2021-e-o-menor-em-21-an
os/
21 jan 21 - Indígenas protestam contra PL que libera garimpo em Roraima sem exigir estudo preliminar
https://www.sinaldefumaca.com/2021/01/21/indigenas-protestam-contra-pl-que-libera-garimpo-em-roraima-sem-exigir-e
studo-preliminar/
18 jan 21 - Prefeito de Manaus culpa ambientalistas contrários à reconstrução de rodovia por falta de oxigênio na
cidade
https://www.sinaldefumaca.com/2021/01/18/prefeito-de-manaus-culpa-ambientalistas-contrarios-a-reconstrucao-de-rodo
via-por-falta-de-oxigenio-na-cidade/
17 jan 21 - Covid-19: Manaus (AM) tem falta de oxigênio em hospitais lotados no pico da segunda onda
https://www.sinaldefumaca.com/2021/01/17/covid-19-manaus-am-tem-falta-de-oxigenio-em-hospitais-lotados-no-pico-d
a-segunda-onda/
15 jan 21 - Bolsonaro reduziu participação da sociedade civil em conselhos ambientais, aponta estudo
https://www.sinaldefumaca.com/2021/01/15/bolsonaro-reduziu-participacao-da-sociedade-civil-em-conselhos-ambientai
s-aponta-estudo/
14 jan 21 - Covid-19: CIDH diz que ação de Bolsonaro para proteger indígenas ?não foi suficiente?
https://www.sinaldefumaca.com/2021/01/14/covid-19-cidh-diz-que-acao-de-bolsonaro-para-proteger-indigenas-nao-foi-s
uficiente/
14 jan 21 - Cúpula internacional pró-biodiversidade tem ausência do Brasil e critica importações ligadas ao
desmatamento
https://www.sinaldefumaca.com/2021/01/14/cupula-internacional-pro-biodiversidade-tem-ausencia-do-brasil-e-critica-im
portacoes-ligadas-ao-desmatamento/
14 jan 21 - Em protesto, servidores do Ibama pedem demissão após exoneração de líder técnico
https://www.sinaldefumaca.com/2021/01/14/em-protesto-servidores-do-ibama-pedem-demissao-apos-exoneracao-de-lid
er-tecnico/
11 jan 21 - MMA leiloa parques nacionais na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul
https://www.sinaldefumaca.com/2021/01/11/mma-leiloa-parques-nacionais-na-divisa-entre-santa-catarina-e-rio-grande-

13/33

do-sul/
11 jan 21 - Governo Bolsonaro libera uso de mais 56 agrotóxicos; são 935 em dois anos
https://www.sinaldefumaca.com/2021/01/11/governo-bolsonaro-libera-uso-de-mais-56-agrotoxicos-sao-935-em-dois-an
os/
07 jan 21 - Alta no valor do petróleo provoca disparada do preço do gás de cozinha
https://www.sinaldefumaca.com/2021/01/07/alta-no-valor-do-petroleo-provoca-disparada-do-preco-do-gas-de-cozinha/

04 jan 21 - Desmatamento da Amazônia esvazia reservatório de água de SP
https://www.sinaldefumaca.com/2021/01/04/desmatamento-da-amazonia-esvazia-reservatorio-de-agua-de-sp/
03 jan 21 - Bolsonaro cumpre promessa e paralisa demarcação de terras indígenas
https://www.sinaldefumaca.com/2021/01/03/bolsonaro-cumpre-promessa-e-paralisa-demarcacao-de-terras-indigenas/

31 dez 20 - Aeronáutica compra satélite de R$ 175 milhões para a Amazônia sem licitação e com contrato sigiloso
https://www.sinaldefumaca.com/2020/12/31/aeronautica-compra-satelite-de-r-175-milhoes-para-a-amazonia-sem-licitac
ao-e-com-contrato-sigiloso/
31 dez 20 - Em três dias, Governo federal flexibiliza regras sobre recifes artificiais e revoga item polêmico em seguida
https://www.sinaldefumaca.com/2020/12/31/em-tres-dias-governo-federal-flexibiliza-regras-sobre-recifes-artificiais-e-rev
oga-item-polemico-em-seguida/
28 dez 20 - Militares ligados a Salles são maioria em grupo que discute fusão do Ibama e ICMBio
https://www.sinaldefumaca.com/2020/12/28/militares-ligados-a-salles-sao-maioria-em-grupo-que-discute-fusao-do-ibam
a-e-icmbio/
28 dez 20 - Por desmatamento recorde, STF cobra explicações de Bolsonaro e Salles
https://www.sinaldefumaca.com/2020/12/28/por-desmatamento-recorde-stf-cobra-explicacoes-de-bolsonaro-e-salles/
23 dez 20 - Governo autoriza concessão ambiental da Floresta Nacional de Humaitá (AM)
https://www.sinaldefumaca.com/2020/12/23/governo-autoriza-concessao-ambiental-da-floresta-nacional-de-humaita-am
/
22 dez 20 - Povo Ashaninka chega ao fim de 2020 sem casos confirmados de Covid-19
https://www.sinaldefumaca.com/2020/12/22/povo-ashaninka-chega-ao-fim-de-2020-sem-casos-confirmados-de-covid-1
9/
20 dez 20 - Polícia Federal do Amazonas realiza a maior apreensão de madeira ilegal da história
https://www.sinaldefumaca.com/2020/12/20/policia-federal-do-amazonas-realiza-a-maior-apreensao-de-madeira-ilegal-d
a-historia/
17 dez 20 - Folha de S. Paulo lança monitor ambiental para acompanhar atividade do governo federal
https://www.sinaldefumaca.com/2020/12/17/folha-de-s-paulo-lanca-monitor-ambiental-para-acompanhar-atividade-do-g
overno-federal/
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17 dez 20 - Agrotóxico utilizado em soja contamina outros plantios no RS; produtores de vinho movem ação
https://www.sinaldefumaca.com/2020/12/17/agrotoxico-utilizado-em-soja-contamina-outros-plantios-no-rs-produtores-de
-vinho-movem-acao/
15 dez 20 - Acionistas querem derrubar decisão do Ibama que aumenta vazão de Belo Monte
https://www.sinaldefumaca.com/2020/12/15/acionistas-querem-derrubar-decisao-do-ibama-que-aumenta-vazao-de-belo
-monte/
14 dez 20 - Funai gasta apenas metade dos recursos para o enfrentamento da Covid-19 entre indígenas, denuncia
ONG
https://www.sinaldefumaca.com/2020/12/14/funai-gasta-apenas-metade-dos-recursos-para-o-enfrentamento-da-covid-1
9-entre-indigenas-denuncia-ong/
12 dez 20 - Brasil é excluído da cúpula do clima da ONU
https://www.sinaldefumaca.com/2020/12/12/brasil-e-excluido-da-cupula-do-clima-da-onu/
10 dez 20 - Relatório denuncia negligência do governo em proteger povos indígenas da Covid-19
https://www.sinaldefumaca.com/2020/12/10/relatorio-denuncia-negligencia-do-governo-em-proteger-povos-indigenas-da
-covid-19/
08 dez 20 - Portaria terceiriza para municípios regularização fundiária e pode facilitar grilagem de terras públicas
https://www.sinaldefumaca.com/2020/12/08/portaria-terceiriza-para-municipios-regularizacao-fundiaria-e-pode-facilitar-g
rilagem-de-terras-publicas/
04 dez 20 - Bolsonaro reforça apoio ao confirmar Ricardo Salles na COP-26 em 2021
https://www.sinaldefumaca.com/2020/12/04/bolsonaro-reforca-apoio-ao-confirmar-ricardo-salles-na-cop-26-em-2021/
04 dez 20 - Leilão de blocos de petróleo ameaça territórios indígenas e unidades de conservação, alerta ONG
https://www.sinaldefumaca.com/2020/12/04/leilao-de-blocos-de-petroleo-ameaca-territorios-indigenas-e-unidades-de-co
nservacao-alerta-ong/
03 dez 20 - ONG aponta ligação de grandes frigoríficos com desmatamento ilegal na Amazônia
https://www.sinaldefumaca.com/2020/12/03/ong-aponta-ligacao-de-grandes-frigorificos-com-desmatamento-ilegal-na-a
mazonia/
30 nov 20 - Amazônia registra desmatamento recorde sob governo Bolsonaro
https://www.sinaldefumaca.com/2020/11/30/amazonia-registra-desmatamento-recorde-sob-governo-bolsonaro/
30 nov 20 - Ministério de Damares pressiona indígenas a ceder terra para fazendeiros no Pará
https://www.sinaldefumaca.com/2020/11/30/ministerio-de-damares-pressiona-indigenas-a-ceder-terra-para-fazendeirosno-para/
30 nov 20 - Governo Bolsonaro já liberou 910 novos agrotóxicos desde o início do mandato
https://www.sinaldefumaca.com/2020/11/30/governo-bolsonaro-ja-liberou-910-novos-agrotoxicos-desde-o-inicio-do-man
dato/
27 nov 20 - Parlamentares europeus criticam controle de ONGs na Amazônia em carta enviada a Mourão
https://www.sinaldefumaca.com/2020/11/27/parlamentares-europeus-criticam-controle-de-ongs-na-amazonia-em-cartaenviada-a-mourao/
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26 nov 20 - Garimpo ilegal contamina povo Muduruku com mercúrio no médio Tapajós (PA)
https://www.sinaldefumaca.com/2020/11/26/garimpo-ilegal-contamina-povo-muduruku-com-mercurio-no-medio-tapajospa/
26 nov 20 - Madeira ilegal: Bolsonaro "ameaça" países compradores e ignora responsabilidade do Brasil
https://www.sinaldefumaca.com/2020/11/26/madeira-ilegal-bolsonaro-ameaca-paises-compradores-e-ignora-responsabi
lidade-do-brasil/
24 nov 20 - Brasil paralisa novo acordo de biodiversidade da ONU
https://www.sinaldefumaca.com/2020/11/24/brasil-paralisa-novo-acordo-de-biodiversidade-da-onu/
24 nov 20 - Técnicos do Ibama criticam liberação de obra em resort na Praia do Forte (BA)
https://www.sinaldefumaca.com/2020/11/24/tecnicos-do-ibama-criticam-liberacao-de-obra-em-resort-na-praia-do-forte-b
a/
19 nov 20 - Comunidades quilombolas sofrem com apagão no Amapá
https://www.sinaldefumaca.com/2020/11/19/comunidades-quilombolas-sofrem-com-apagao-no-amapa/
19 nov 20 - Superintendente do Ibama na Bahia autoriza obras de resort embargadas pelo próprio órgão
https://www.sinaldefumaca.com/2020/11/19/superintendente-do-ibama-na-bahia-autoriza-obras-de-resort-embargadaspelo-proprio-orgao/
18 nov 20 - Eleições 2020: Brasil bate recorde de indígenas e quilombolas eleitos
https://www.sinaldefumaca.com/2020/11/18/eleicoes-2020-brasil-bate-recorde-de-indigenas-e-quilombolas-eleitos/
18 nov 20 - Candidatos com multas ambientais são eleitos em 85 cidade brasileiras
https://www.sinaldefumaca.com/2020/11/18/candidatos-com-multas-ambientais-sao-eleitos-em-85-cidade-brasileiras/
16 nov 20 - Covid-19: vírus avança entre Yanomamis e ameaça indígenas isolados
https://www.sinaldefumaca.com/2020/11/16/covid-19-virus-avanca-entre-yanomamis-e-ameaca-indigenas-isolados/
16 nov 20 - Após cinco anos, Justiça Federal reconhece impacto de Belo Monte nas comunidades indígenas do Xingu
https://www.sinaldefumaca.com/2020/11/16/apos-cinco-anos-justica-federal-reconhece-impacto-de-belo-monte-nas-co
munidades-indigenas-do-xingu/
13 nov 20 - Mineração avança sobre terras indígenas no governo Bolsonaro
https://www.sinaldefumaca.com/2020/11/13/mineracao-avanca-sobre-terras-indigenas-no-governo-bolsonaro/
12 nov 20 - Emissões de gases estufa no Brasil sobem quase 10% em 2019
https://www.sinaldefumaca.com/2020/11/12/emissoes-de-gases-estufa-no-brasil-sobem-quase-10-em-2019/
10 nov 20 - Saúde indígena: ameaça da Covid-19 é agravada por crescente devastação ambiental
https://www.sinaldefumaca.com/2020/11/10/saude-indigena-ameaca-da-covid-19-e-agravada-por-crescente-devastacao
-ambiental/
09 nov 20 - Governo tenta controlar atuação de ONGs na Amazônia
https://www.sinaldefumaca.com/2020/11/09/governo-tenta-controlar-atuacao-de-ongs-na-amazonia/
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07 nov 20 - Eleições EUA: possíveis reflexos na política ambiental brasileira
https://www.sinaldefumaca.com/2020/11/07/eleicoes-eua-possiveis-reflexos-na-politica-ambiental-brasileira/
06 nov 20 - Mourão faz tour "seletivo" com embaixadores pela Amazônia
https://www.sinaldefumaca.com/2020/11/06/mourao-faz-tour-seletivo-com-embaixadores-pela-amazonia/
01 nov 20 - 87% dos brasileiros consideram preservar a Amazônia uma prioridade
https://www.sinaldefumaca.com/2020/11/01/87-dos-brasileiros-consideram-preservar-a-amazonia-uma-prioridade/
01 nov 20 - Amazônia e Pantanal batem novos recordes de queimadas em outubro
https://www.sinaldefumaca.com/2020/11/01/amazonia-e-pantanal-batem-novos-recordes-de-queimadas-em-outubro/
30 out 20 - Normativa que ataca processos de demarcação de terras indígenas é invalidada
https://www.sinaldefumaca.com/2020/10/30/normativa-que-ataca-processos-de-demarcacao-de-terras-indigenas-e-inval
idada/
29 out 20 - Boiada recua no Conama: STF suspende resoluções sobre áreas de proteção
https://www.sinaldefumaca.com/2020/10/29/boiada-recua-no-conama-stf-suspende-resolucoes-sobre-areas-de-proteca
o/
28 out 20 - Salles em Fernando de Noronha: enfraquecimento do turismo sustentável, pesca de sardinha e ataque a
Rodrigo Maia
https://www.sinaldefumaca.com/2020/10/28/salles-em-fernando-de-noronha-enfraquecimento-do-turismo-sustentavel-p
esca-de-sardinha-e-ataque-a-rodrigo-maia/
27 out 20 - Após Belo Monte, seca histórica no Xingu atinge Altamira (PA)
https://www.sinaldefumaca.com/2020/10/27/apos-belo-monte-seca-historica-no-xingu-atinge-altamira-pa/
23 out 20 - Covid-19: vírus chega a indígenas isolados no Vale do Javari (AM); garimpo ilegal é vetor
https://www.sinaldefumaca.com/2020/10/23/covid-19-virus-chega-a-indigenas-isolados-no-vale-do-javari-am-garimpo-ile
gal-e-vetor/
21 out 20 - Em meio a apagão de multas ambientais, ministro Salles atrasa dados sobre gases estufa
https://www.sinaldefumaca.com/2020/10/21/em-meio-a-apagao-de-multas-ambientais-ministro-salles-atrasa-dados-sobr
e-gases-estufa/
21 out 20 - Ibama suspende combate a queimadas por ?exaustão de recursos? enquanto Fundo Amazônia segue
paralisado
https://www.sinaldefumaca.com/2020/10/21/ibama-suspende-combate-a-queimadas-por-exaustao-de-recursos-enquant
o-fundo-amazonia-segue-paralisado/
16 out 20 - Covid-19: morre Amado Menezes Filho, liderança dos Sateré-Mawé, aos 65
https://www.sinaldefumaca.com/2020/10/16/covid-19-morre-amado-menezes-filho-lideranca-dos-satere-mawe-aos-65/

14 out 20 - Salles e AGU agem para intimidar ambientalista
https://www.sinaldefumaca.com/2020/10/14/salles-e-agu-agem-para-intimidar-ambientalista/
13 out 20 - Instituto Nacional de Meteorologia alerta para hipertermia no Brasil; agricultura sofre
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https://www.sinaldefumaca.com/2020/10/13/instituto-nacional-de-meteorologia-alerta-para-hipertermia-no-brasil-agricult
ura-sofre/
09 out 20 - Número de alertas de desmatamento na Amazônia Legal atinge novo pico em setembro
https://www.sinaldefumaca.com/2020/10/09/numero-de-alertas-de-desmatamento-na-amazonia-legal-atinge-novo-picoem-setembro/
09 out 20 - Covid-19: mais de 26 mil casos confirmados entre indígenas, diz organização
https://www.sinaldefumaca.com/2020/10/09/covid-19-mais-de-26-mil-casos-confirmados-entre-indigenas-diz-organizaca
o-2/
09 out 20 - Entra em vigor resolução do Conama que permite queima de embalagens de agrotóxicos
https://www.sinaldefumaca.com/2020/10/09/entra-em-vigor-resolucao-do-conama-que-permite-queima-de-embalagensde-agrotoxicos/
09 out 20 - "Boi Bombeiro"
https://www.sinaldefumaca.com/2020/10/09/boi-bombeiro/
08 out 20 - Kayapós lançam manifesto contra garimpo em territórios indígenas
https://www.sinaldefumaca.com/2020/10/08/kayapos-lancam-manifesto-contra-garimpo-em-territorios-indigenas/
07 out 20 - UE pede mudanças na política ambiental do Mercosul para ratificar acordo comercial
https://www.sinaldefumaca.com/2020/10/07/ue-pede-mudancas-na-politica-ambiental-do-mercosul-para-ratificar-acordo
-comercial/
07 out 20 - Bernie Sanders critica papel dos EUA em projetos que ameaçam comunidades tradicionais no Brasil
https://www.sinaldefumaca.com/2020/10/07/bernie-sanders-critica-papel-dos-eua-em-projetos-que-ameacam-comunida
des-tradicionais-no-brasil/
07 out 20 - Infratores ambientais ocupam cargos públicos em estados da Amazônia e disputam eleições municipais
https://www.sinaldefumaca.com/2020/10/07/infratores-ambientais-ocupam-cargos-publicos-em-estados-da-amazonia-edisputam-eleicoes-municipais/
05 out 20 - Fazendas envolvidas em ?Dia do Fogo? fornecem para JBS e Marfrig
https://www.sinaldefumaca.com/2020/10/05/fazendas-envolvidas-em-dia-do-fogo-fornecem-para-jbs-e-marfrig/
04 out 20 - Organização cria campanha para coibir compra de ouro ilegal
https://www.sinaldefumaca.com/2020/10/04/organizacao-cria-campanha-para-coibir-compra-de-ouro-ilegal/
04 out 20 - Ruralistas atacam indígenas Guarani-Kaiowá com ?caveirão rural? em Dourados (MT)
https://www.sinaldefumaca.com/2020/10/04/ruralistas-atacam-indigenas-guarani-kaiowa-com-caveirao-rural-em-dourad
os-mt/
02 out 20 - Desmatamento recorde reabre discussões sobre reformas no Ministério do Meio Ambiente
https://www.sinaldefumaca.com/2020/10/02/desmatamento-recorde-reabre-discussoes-sobre-reformas-no-ministerio-do
-meio-ambiente/
30 set 20 - Em debate nos EUA, Joe Biden ameaça Brasil por desmatamento
https://www.sinaldefumaca.com/2020/09/30/em-debate-nos-eua-joe-biden-ameaca-brasil-por-desmatamento/
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28 set 20 - Boiada no Conama
https://www.sinaldefumaca.com/2020/09/28/boiada-no-conama/
23 set 20 - Covid-19: mais de 700 yanomami já foram contaminados; malária e garimpo aumentam vulnerabilidade
https://www.sinaldefumaca.com/2020/09/23/covid-19-mais-de-700-yanomami-ja-foram-contaminados-malaria-e-garimpo
-aumentam-vulnerabilidade/
23 set 20 - Sob pressão de investidores, JBS tenta se desvincular de desmatamento
https://www.sinaldefumaca.com/2020/09/23/sob-pressao-de-investidores-jbs-tenta-se-desvincular-de-desmatamento/
23 set 20 - Grandes fazendas concentram focos de queimadas e desmatamento na Amazônia e no Pantanal
https://www.sinaldefumaca.com/2020/09/23/grandes-fazendas-concentram-focos-de-queimadas-e-desmatamento-na-a
mazonia-e-no-pantanal/
23 set 20 - Indígenas e quilombolas se mobilizam contra impactos de grandes obras no Pará
https://www.sinaldefumaca.com/2020/09/23/indigenas-e-quilombolas-se-mobilizam-contra-impactos-de-grandes-obras-n
o-para/
22 set 20 - Em discurso na ONU, Bolsonaro mente sobre crise ambiental brasileira
https://www.sinaldefumaca.com/2020/09/22/em-discurso-na-onu-bolsonaro-mente-sobre-crise-ambiental-brasileira/
22 set 20 - Crise no MMA se aprofunda com denúncia de servidores e militarização de cargos-chave
https://www.sinaldefumaca.com/2020/09/22/crise-no-mma-se-aprofunda-com-denuncia-de-servidores-e-militarizacao-de
-cargos-chave/
21 set 20 - STF realiza audiência inédita para debater crise ambiental; governo ataca ONGs
https://www.sinaldefumaca.com/2020/09/21/stf-realiza-audiencia-inedita-para-debater-crise-ambiental-governo-ataca-on
gs/
21 set 20 - Campanha visa reduzir queimadas na região de Santarém (PA)
https://www.sinaldefumaca.com/2020/09/21/campanha-visa-reduzir-queimadas-na-regiao-de-santarem-pa/
20 set 20 - Governo declara guerra ao Inpe por monitorar desmatamento
https://www.sinaldefumaca.com/2020/09/20/governo-declara-guerra-ao-inpe-por-monitorar-desmatamento/
20 set 20 - Fumaça de queimadas no Pantanal, Cerrado e Amazônia chega aos céus do Sul e Sudeste
https://www.sinaldefumaca.com/2020/09/20/fumaca-de-queimadas-no-pantanal-cerrado-e-amazonia-chega-aos-ceus-d
o-sul-e-sudeste/
18 set 20 - Mineração em terras indígenas aumentará desmatamento e perdas econômicas, alerta estudo
https://www.sinaldefumaca.com/2020/09/18/mineracao-em-terras-indigenas-aumentara-desmatamento-e-perdas-econo
micas-alerta-estudo/
18 set 20 - Acordo UE-Mercosul ameaçado por crise ambiental brasileira
https://www.sinaldefumaca.com/2020/09/18/acordo-ue-mercosul-ameacado-por-crise-ambiental-brasileira/
18 set 20 - Governo hostiliza campanhas ambientalistas e ameaça APIB
https://www.sinaldefumaca.com/2020/09/18/governo-hostiliza-campanhas-ambientalistas-e-ameaca-apib/
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15 set 20 - Queimada recorde no Pantanal ameaça indígenas, mata animais e provoca alerta climático
https://www.sinaldefumaca.com/2020/09/15/queimada-recorde-no-pantanal-ameaca-indigenas-mata-animais-e-provoca
-alerta-climatico/
12 set 20 - Governo não usa verba de políticas ambientais, aumenta repasse para ruralistas e esvazia reforma agrária
https://www.sinaldefumaca.com/2020/09/12/governo-nao-usa-verba-de-politicas-ambientais-aumenta-repasse-para-rura
listas-e-esvazia-reforma-agraria/
11 set 20 - Dia do Cerrado: nada a comemorar
https://www.sinaldefumaca.com/2020/09/11/dia-do-cerrado-nada-a-comemorar/
09 set 20 - Indigenista da Funai morre com flechada de povo isolado que ajudava a proteger
https://www.sinaldefumaca.com/2020/09/09/indigenista-da-funai-morre-com-flechada-de-povo-isolado-que-ajudava-a-pr
oteger/
09 set 20 - Fumaça em Manaus reflete recorde de queimadas no Amazonas e no Pará
https://www.sinaldefumaca.com/2020/09/09/fumaca-em-manaus-reflete-recorde-de-queimadas-no-amazonas-e-no-para
/
04 set 20 - Covid-19: Cacique Raoni recebe alta hospitalar; anciãos indígenas seguem sob risco
https://www.sinaldefumaca.com/2020/09/04/covid-19-cacique-raoni-recebe-alta-hospitalar-anciaos-indigenas-seguem-s
ob-risco/
02 set 20 - Morre agente do ICMBio que sofreu queimaduras ao combater fogo no Cerrado
https://www.sinaldefumaca.com/2020/09/02/morre-agente-do-icmbio-que-sofreu-queimaduras-ao-combater-fogo-no-cerr
ado/
28 ago 20 - Choque entre Casa Civil e Ministério do Meio Ambiente ameaça combate ao desmatamento
https://www.sinaldefumaca.com/2020/08/28/choque-entre-casa-civil-e-ministerio-do-meio-ambiente-ameaca-combate-a
o-desmatamento/
24 ago 20 - Covid-19: jovens brasileiros arrecadam 900 mil de reais para proteção de indígenas
https://www.sinaldefumaca.com/2020/08/24/covid-19-jovens-brasileiros-arrecadam-900-mil-de-reais-para-protecao-de-i
ndigenas/
20 ago 20 - Em 2020, fogo já consumiu mais de 10% do Pantanal
https://www.sinaldefumaca.com/2020/08/20/em-2020-fogo-ja-consumiu-mais-de-10-do-pantanal/
19 ago 20 - Covid-19: Secretaria Especial da Saúde Indígena impede ajuda humanitária ao povo Terena
https://www.sinaldefumaca.com/2020/08/19/covid-19-secretaria-especial-da-saude-indigena-impede-ajuda-humanitariaao-povo-terena/
18 ago 20 - Anvisa pode rever proibição do paraquate, um dos agrotóxicos mais letais do mundo
https://www.sinaldefumaca.com/2020/08/18/anvisa-pode-rever-proibicao-do-paraquate-um-dos-agrotoxicos-mais-letaisdo-mundo/
12 ago 20 - Sob pressão de investidores, Ministério do Meio Ambiente anuncia reestruturação
https://www.sinaldefumaca.com/2020/08/12/sob-pressao-de-investidores-ministerio-do-meio-ambiente-anuncia-reestrut
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uracao/
10 ago 20 - "Dia do Fogo" completa um ano com "legado de impunidade", afirma Greenpeace
https://www.sinaldefumaca.com/2020/08/10/dia-do-fogo-completa-um-ano-com-legado-de-impunidade-afirma-greenpea
ce/
05 ago 20 - Covid-19: STF determina que governo proteja indígenas
https://www.sinaldefumaca.com/2020/08/05/covid-19-stf-determina-que-governo-proteja-indigenas/
05 ago 20 - Covid-19: Morre cacique Aritana, líder indígena do Alto Xingu
https://www.sinaldefumaca.com/2020/08/05/covid-19-morre-cacique-aritana-lider-indigena-do-alto-xingu/
29 jul 20 - "Lei da mordaça": CGU solta nota em que defende silenciamento de servidores federais
https://www.sinaldefumaca.com/2020/07/29/lei-da-mordaca-cgu-solta-nota-em-que-defende-silenciamento-de-servidore
s-federais/
23 jul 20 - Pantanal tem primeiro semestre com aumento histórico de queimadas
https://www.sinaldefumaca.com/2020/07/23/pantanal-tem-primeiro-semestre-com-aumento-historico-de-queimadas/
16 jul 20 - Bolsonaro nega desmatamento e culpa povos originários por queimadas
https://www.sinaldefumaca.com/2020/07/16/bolsonaro-nega-desmatamento-e-culpa-povos-originarios-por-queimadas/

15 jul 20 - Ministério da Agricultura planeja regularizar à distância propriedades na Amazônia
https://www.sinaldefumaca.com/2020/07/15/ministerio-da-agricultura-planeja-regularizar-a-distancia-propriedades-na-a
mazonia/
12 jul 20 - Ibama reduz emissão de termos de embargo em 60% no primeiro semestre de 2020
https://www.sinaldefumaca.com/2020/07/12/ibama-reduz-emissao-de-termos-de-embargo-em-60-no-primeiro-semestrede-2020/
10 jul 20 - Desmatamento na Amazônia em junho tem maior índice em 5 anos
https://www.sinaldefumaca.com/2020/07/10/desmatamento-na-amazonia-em-junho-tem-maior-indice-em-5-anos/
10 jul 20 - Mourão: Brasil "começou tarde" o combate ao desmatamento na Amazônia
https://www.sinaldefumaca.com/2020/07/10/mourao-brasil-comecou-tarde-o-combate-ao-desmatamento-na-amazonia/

07 jul 20 - Exército paralisa operação de combate a desmatamento na Amazônia
https://www.sinaldefumaca.com/2020/07/07/exercito-paralisa-operacao-de-combate-a-desmatamento-na-amazonia/
06 jul 20 - Ministério Público Federal pede afastamento de Ricardo Salles
https://www.sinaldefumaca.com/2020/07/06/ministerio-publico-federal-pede-afastamento-de-ricardo-salles/
03 jul 20 - Covid-19: Surto de infecções em fábricas da JBS e BRF no Cerrado
https://www.sinaldefumaca.com/2020/07/03/covid-19-surto-de-infeccoes-em-fabricas-da-jbs-e-brf-no-cerrado/
25 jun 20 - Covid-19: comunidades indígenas no Pará tem explosão de casos e denunciam negligência do estado
https://www.sinaldefumaca.com/2020/06/25/covid-19-comunidades-indigenas-no-para-tem-explosao-de-casos-e-denun
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ciam-negligencia-do-estado/
23 jun 20 - Preocupados com desmatamento, investidores internacionais mandam carta aberta à embaixadas
brasileiras
https://www.sinaldefumaca.com/2020/06/23/preocupados-com-desmatamento-investidores-internacionais-mandam-cart
a-aberta-a-embaixadas-brasileiras/
18 jun 20 - Ministério do Meio Ambiente omite dados sobre crimes ambientais
https://www.sinaldefumaca.com/2020/06/18/ministerio-do-meio-ambiente-omite-dados-sobre-crimes-ambientais/
17 jun 20 - Covid-19: morre líder Kayapó Paulo Paiakan no sul do Pará
https://www.sinaldefumaca.com/2020/06/17/covid-19-morre-lider-kayapo-paulo-paiakan-no-sul-do-para/
12 jun 20 - Ministério do Meio Ambiente elabora decreto infralegal para reduzir proteção da Mata Atlântica
https://www.sinaldefumaca.com/2020/06/12/ministerio-do-meio-ambiente-elabora-decreto-infralegal-para-reduzir-protec
ao-da-mata-atlantica/
05 jun 20 - Servidores do Ibama protestam contra governo no Dia do Meio Ambiente
https://www.sinaldefumaca.com/2020/06/05/servidores-do-ibama-protestam-contra-governo-no-dia-do-meio-ambiente/

05 jun 20 - Frente Parlamentar Ambientalista pede impeachment do Ministro Salles
https://www.sinaldefumaca.com/2020/06/05/frente-parlamentar-ambientalista-pede-impeachment-do-ministro-salles/
04 jun 20 - Ministro Salles anula despacho que anistia desmatadores da Mata Atlântica
https://www.sinaldefumaca.com/2020/06/04/ministro-salles-anula-despacho-que-anistia-desmatadores-da-mata-atlantic
a/
02 jun 20 - Covid-19: Garimpos ilegais expõem 40% dos Yanomami à pandemia
https://www.sinaldefumaca.com/2020/06/02/covid-19-garimpos-ilegais-expoem-40-dos-yanomami-a-pandemia/
28 maio 20 - Mourão tira Salles da presidência do Fundo Amazônia e assume o cargo
https://www.sinaldefumaca.com/2020/05/28/mourao-tira-salles-da-presidencia-do-fundo-amazonia-e-assume-o-cargo/

27 maio 20 - Mata Atlântica, bioma mais ameaçado do Brasil, tem alta de 30% no desmatamento
https://www.sinaldefumaca.com/2020/05/27/mata-atlantica-bioma-mais-ameacado-do-brasil-tem-alta-de-30-no-desmata
mento/
26 maio 20 - "Boiada": ONGs pedem #ForaSalles e empresas manifestam apoio ao ministro
https://www.sinaldefumaca.com/2020/05/26/boiada-ongs-pedem-forasalles-e-empresas-manifestam-apoio-ao-ministro/

22 maio 20 - Ministro Salles fala em aproveitar pandemia para "ir passando a boiada" sobre legislação ambiental
https://www.sinaldefumaca.com/2020/05/22/ministro-salles-fala-em-aproveitar-pandemia-para-ir-passando-a-boiada-sob
re-legislacao-ambiental/
19 maio 20 - Covid-19: Frigorífico da JBS em Dourados (MS) é vetor de contaminação entre indígenas
https://www.sinaldefumaca.com/2020/05/19/covid-19-frigorifico-da-jbs-em-dourados-ms-e-vetor-de-contaminacao-entre-
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indigenas/
14 maio 20 - Covid-19: Cacique do Parque das Tribos (AM) morre infectado pelo coronavírus
https://www.sinaldefumaca.com/2020/05/14/covid-19-cacique-do-parque-das-tribos-am-morre-infectado-pelo-coronaviru
s/
13 maio 20 - Covid-19: APIB organiza comitê para registrar avanço da pandemia entre indígenas
https://www.sinaldefumaca.com/2020/05/13/covid-19-apib-organiza-comite-para-registrar-avanco-da-pandemia-entre-in
digenas/
11 maio 20 - Deputados tentam votar "MP da grilagem?
https://www.sinaldefumaca.com/2020/05/11/deputados-tentam-votar-mp-da-grilagem/
08 maio 20 - Alertas de desmatamento na Amazônia crescem 63,75% em comparação a 2019
https://www.sinaldefumaca.com/2020/05/08/alertas-de-desmatamento-na-amazonia-crescem-6375-em-comparacao-a-2
019/
07 maio 20 - Ministro Salles é expulso do Partido Novo e reforça apoio a Bolsonaro
https://www.sinaldefumaca.com/2020/05/07/ministro-salles-e-expulso-do-partido-novo-e-reforca-apoio-a-bolsonaro/
06 maio 20 - MPF pede anulação de despacho que anistia desmatadores da Mata Atlântica
https://www.sinaldefumaca.com/2020/05/06/mpf-pede-anulacao-de-despacho-que-anistia-desmatadores-da-mata-atlanti
ca/
30 abr 20 - Abril é marcado por demissões, perseguição política e retaliações no Ministério do Meio Ambiente
https://www.sinaldefumaca.com/2020/04/30/abril-e-marcado-por-demissoes-perseguicao-politica-e-retaliacoes-no-minist
erio-do-meio-ambiente/
30 abr 20 - Covid-19: médicos que atendem indígenas não são testados adequadamente
https://www.sinaldefumaca.com/2020/04/30/covid-19-medicos-que-atendem-indigenas-nao-sao-testados-adequadamen
te/
26 abr 20 - Covid 19: vírus chega a São Gabriel da Cachoeira (AM), cidade mais indígena do Brasil
https://www.sinaldefumaca.com/2020/04/26/covid-19-virus-chega-a-sao-gabriel-da-cachoeira-am-cidade-mais-indigenado-brasil/
23 abr 20 - Covid-19: morte entre indígenas aumenta 800% em 15 dias; APIB vê "racismo institucional"
https://www.sinaldefumaca.com/2020/04/23/covid-19-morte-entre-indigenas-aumenta-800-em-15-dias-apib-ve-racismo-i
nstitucional/
20 abr 20 - Indígena Uru-eu-wau-wau é encontrado morto em Rondônia
https://www.sinaldefumaca.com/2020/04/20/indigena-uru-eu-wau-wau-e-encontrado-morto-em-rondonia/
14 abr 20 - Covid-19: indígenas fazem barreiras em 12 estados para garantir isolamento
https://www.sinaldefumaca.com/2020/04/14/covid-19-indigenas-fazem-barreiras-em-12-estados-para-garantir-isolament
o/
10 abr 20 - Covid-19: adolescente yanomami é primeira vítima do coronavírus entre indígenas
https://www.sinaldefumaca.com/2020/04/10/covid-19-adolescente-yanomami-e-primeira-vitima-do-coronavirus-entre-ind
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igenas/
06 abr 20 - Ministro do Meio Ambiente anistia desmatadores da Mata Atlântica
https://www.sinaldefumaca.com/2020/04/06/ministro-do-meio-ambiente-anistia-desmatadores-da-mata-atlantica/
06 abr 20 - Covid-19: No Pará, indígenas expulsam garimpeiros para conter contaminação
https://www.sinaldefumaca.com/2020/04/06/covid-19-no-para-indigenas-expulsam-garimpeiros-para-conter-contaminac
ao/
04 abr 20 - Covid-19: Amazonas tem a maior taxa de contágio do Brasil
https://www.sinaldefumaca.com/2020/04/04/covid-19-amazonas-tem-a-maior-taxa-de-contagio-do-brasil/
03 abr 20 - Seca gera emergência climática no Sul do Brasil
https://www.sinaldefumaca.com/2020/04/03/seca-gera-emergencia-climatica-no-sul-do-brasil/
01 abr 20 - Covid-19: Garimpo avança em terras indígenas durante a pandemia
https://www.sinaldefumaca.com/2020/04/01/covid-19-garimpo-avanca-em-terras-indigenas-durante-a-pandemia/
31 mar 20 - Covid-19: Em carta aberta, indígenas do Tocantins reivindicam plano de prevenção
https://www.sinaldefumaca.com/2020/03/31/covid-19-em-carta-aberta-indigenas-do-tocantins-reivindicam-plano-de-prev
encao/
31 mar 20 - Covid-19: primeiro caso positivo entre indígenas no Brasil é confirmado
https://www.sinaldefumaca.com/2020/03/31/covid-19-primeiro-caso-positivo-entre-indigenas-no-brasil-e-confirmado/
23 mar 20 - Twitter determina que Salles apague desinformação sobre Covid-19
https://www.sinaldefumaca.com/2020/03/23/twitter-determina-que-salles-apague-desinformacao-sobre-covid-19/
20 mar 20 - Covid-19: portaria da Funai possibilita contato com povos indígenas isolados, afirma conselho indigenista
https://www.sinaldefumaca.com/2020/03/20/covid-19-portaria-da-funai-possibilita-contato-com-povos-indigenas-isolados
-afirma-conselho-indigenista/
16 mar 20 - Joe Biden alerta Bolsonaro sobre proteção da Amazônia
https://www.sinaldefumaca.com/2020/03/16/joe-biden-alerta-bolsonaro-sobre-protecao-da-amazonia/
09 mar 20 - Multas ambientais caem 34% no primeiro ano do governo Bolsonaro; Salles libera exporação de madeira
nativa
https://www.sinaldefumaca.com/2020/03/09/multas-ambientais-caem-34-no-primeiro-ano-do-governo-bolsonaro-salles-li
bera-exporacao-de-madeira-nativa/
04 mar 20 - Chuvas e secas em São Paulo (SP) estão mais intensas
https://www.sinaldefumaca.com/2020/03/04/chuvas-e-secas-em-sao-paulo-sp-estao-mais-intensas/
02 mar 20 - Governo planeja 73 naufrágios artificiais no litoral brasileiro
https://www.sinaldefumaca.com/2020/03/02/governo-planeja-73-naufragios-artificiais-no-litoral-brasileiro/
01 mar 20 - Após seis meses, óleo permanece nas praias do Nordeste
https://www.sinaldefumaca.com/2020/03/01/apos-seis-meses-oleo-permanece-nas-praias-do-nordeste/
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17 fev 20 - Davos: reação de investidores à política ambiental preocupa Guedes
https://www.sinaldefumaca.com/2020/02/17/davos-reacao-de-investidores-a-politica-ambiental-preocupa-guedes/
17 fev 20 - "Cancún brasileira": Ministro do Turismo e Flávio Bolsonaro planejam investimentos para região
https://www.sinaldefumaca.com/2020/02/17/cancun-brasileira-ministro-do-turismo-e-flavio-bolsonaro-planejam-investim
entos-para-regiao/
14 fev 20 - Imazon aponta aumento de 74% do desmatamento na Amazônia Legal
https://www.sinaldefumaca.com/2020/02/14/imazon-aponta-aumento-de-74-do-desmatamento-na-amazonia-legal/
13 fev 20 - Chuvas torrenciais no Sudeste apontam para efeitos da mudança climática
https://www.sinaldefumaca.com/2020/02/13/chuvas-torrenciais-no-sudeste-apontam-para-efeitos-da-mudanca-climatica/

13 fev 20 - Greenpeace critica Conselho da Amazônia; Bolsonaro xinga ONG
https://www.sinaldefumaca.com/2020/02/13/greenpeace-critica-conselho-da-amazonia-bolsonaro-xinga-ong/
06 fev 20 - Sociedade civil é excluída do Fundo Nacional do Meio Ambiente
https://www.sinaldefumaca.com/2020/02/06/sociedade-civil-e-excluida-do-fundo-nacional-do-meio-ambiente/
06 fev 20 - Governo federal autoriza pesca esportiva em Unidades de Conservação
https://www.sinaldefumaca.com/2020/02/06/governo-federal-autoriza-pesca-esportiva-em-unidades-de-conservacao/
05 fev 20 - Bolsonaro fala em confinar o "pessoal do meio ambiente" na Amazônia
https://www.sinaldefumaca.com/2020/02/05/bolsonaro-fala-em-confinar-o-pessoal-do-meio-ambiente-na-amazonia/
05 fev 20 - PL do Governo quer permitir exploração comercial em terras indígenas
https://www.sinaldefumaca.com/2020/02/05/pl-do-governo-quer-permitir-exploracao-comercial-em-terras-indigenas/
30 jan 20 - Servidores do Meio Ambiente criticam projeto de "Cancún brasileira" da família Bolsonaro
https://www.sinaldefumaca.com/2020/01/30/servidores-do-meio-ambiente-criticam-projeto-de-cancun-brasileira-da-famil
ia-bolsonaro/
24 jan 20 - Óleo atinge mais de mil pontos no litoral brasileiro
https://www.sinaldefumaca.com/2020/01/24/oleo-atinge-mais-de-mil-pontos-no-litoral-brasileiro/
22 jan 20 - Entidades, ONGs e políticos denunciam Salles à PGR
https://www.sinaldefumaca.com/2020/01/22/entidades-ongs-e-politicos-denunciam-salles-a-pgr/
21 jan 20 - Após críticas, Bolsonaro anuncia criação do Conselho da Amazônia
https://www.sinaldefumaca.com/2020/01/21/apos-criticas-bolsonaro-anuncia-criacao-do-conselho-da-amazonia/
14 jan 20 - ONG diz que Bolsonaro deu ?carta branca? à redes criminosas na Amazônia
https://www.sinaldefumaca.com/2020/01/14/ong-diz-que-bolsonaro-deu-carta-branca-a-redes-criminosas-na-amazonia/

13 dez 19 - Medida provisória editada por Bolsonaro incentiva grilagem de terras
https://www.sinaldefumaca.com/2019/12/13/medida-provisoria-editada-por-bolsonaro-incentiva-grilagem-de-terras/
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12 dez 19 - COP-25: Brasil ganha "Fóssil do Dia" e Salles afirma que país não é vilão
https://www.sinaldefumaca.com/2019/12/12/cop-25-brasil-ganha-fossil-do-dia-e-salles-afirma-que-pais-nao-e-vilao/
10 dez 19 - Bolsonaro chama Greta Thunberg de "pirralha"
https://www.sinaldefumaca.com/2019/12/10/bolsonaro-chama-greta-thunberg-de-pirralha/
07 dez 19 - Indígenas Guajajara são assassinados no Maranhão
https://www.sinaldefumaca.com/2019/12/07/indigenas-guajajara-sao-assassinados-no-maranhao/
06 dez 19 - Balanço 2019: Ministério do Meio Ambiente é esvaziado
https://www.sinaldefumaca.com/2019/12/06/balanco-2019-ministerio-do-meio-ambiente-e-esvaziado/
04 dez 19 - Salles suspende fiscalização em reserva Chico Mendes
https://www.sinaldefumaca.com/2019/12/04/salles-suspende-fiscalizacao-em-reserva-chico-mendes/
02 dez 19 - COP- 25: Salles sugere "inclusão econômica" para Amazônia
https://www.sinaldefumaca.com/2019/12/02/cop-25-salles-sugere-inclusao-economica-para-amazonia/
30 nov 19 - Fogo em Alter do Chão: Bolsonaro vs. WWF e Dicaprio
https://www.sinaldefumaca.com/2019/11/30/fogo-em-alter-do-chao-bolsonaro-vs-wwf-e-dicaprio/
29 nov 19 - Às vésperas da COP-25, Bolsonaro lança pacote ambiental
https://www.sinaldefumaca.com/2019/11/29/as-vesperas-da-cop-25-bolsonaro-lanca-pacote-ambiental/
27 nov 19 - Fogo em Alter do Chão: MPF aponta ação de grileiros
https://www.sinaldefumaca.com/2019/11/27/fogo-em-alter-do-chao-mpf-aponta-acao-de-grileiros/
27 nov 19 - Ativistas são presos por queimadas em Alter do Chão (PA)
https://www.sinaldefumaca.com/2019/11/27/ativistas-sao-presos-por-queimadas-em-alter-do-chao-pa/
26 nov 19 - Óleo afeta mortalidade de corais
https://www.sinaldefumaca.com/2019/11/26/oleo-afeta-mortalidade-de-corais/
23 nov 19 - Óleo chega ao RJ
https://www.sinaldefumaca.com/2019/11/23/oleo-chega-ao-rj/
21 nov 19 - Bolsonaro volta a atacar conservação ambiental
https://www.sinaldefumaca.com/2019/11/21/bolsonaro-volta-a-atacar-conservacao-ambiental/
20 nov 19 - 695 localidades atingidas pelo óleo cru
https://www.sinaldefumaca.com/2019/11/20/695-localidades-atingidas-pelo-oleo-cru/
20 nov 19 - ?Queimadas são culturais?
https://www.sinaldefumaca.com/2019/11/20/queimadas-sao-culturais/
20 nov 19 - "Ambientalismo de resultados"
https://www.sinaldefumaca.com/2019/11/20/ambientalismo-de-resultados/
18 nov 19 - 10 mil quilômetros quadrados de Amazônia perdidos
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https://www.sinaldefumaca.com/2019/11/18/10-mil-quilometros-quadrados-de-amazonia-perdidos/
08 nov 19 - Óleo chega ao Sudeste
https://www.sinaldefumaca.com/2019/11/08/oleo-chega-ao-sudeste/
01 nov 19 - Paulino Guajajara é assassinado
https://www.sinaldefumaca.com/2019/11/01/paulino-guajajara-e-assassinado/
01 nov 19 - PF alega ter descoberto navio culpado por óleo
https://www.sinaldefumaca.com/2019/11/01/pf-alega-ter-descoberto-navio-culpado-por-oleo/
31 out 19 - ?O peixe é um bicho inteligente?
https://www.sinaldefumaca.com/2019/10/31/o-peixe-e-um-bicho-inteligente/
24 out 19 - Ministro cria fake news contra Greenpeace
https://www.sinaldefumaca.com/2019/10/24/ministro-cria-fake-news-contra-greenpeace/
24 out 19 - Universidades públicas apontam impactos de derramamento
https://www.sinaldefumaca.com/2019/10/24/universidades-publicas-apontam-impactos-de-derramamento/
19 out 19 - MPF considera governo ?inerte? em relação às manchas de óleo
https://www.sinaldefumaca.com/2019/10/19/mpf-considera-governo-inerte-em-relacao-as-manchas-de-oleo/
17 out 19 - Mancha de óleo avança e ameaça áreas de proteção
https://www.sinaldefumaca.com/2019/10/17/mancha-de-oleo-avanca-e-ameaca-areas-de-protecao/
12 out 19 - Bolsonaro ataca ONGs ao falar de óleo no Nordeste
https://www.sinaldefumaca.com/2019/10/12/bolsonaro-ataca-ongs-ao-falar-de-oleo-no-nordeste/
12 out 19 - Sínodo da Amazônia é realizado pela Igreja
https://www.sinaldefumaca.com/2019/10/12/sinodo-da-amazonia-e-realizado-pela-igreja/
10 out 19 - Governo tenta vender blocos de exploração petrolífera em áreas de conservação
https://www.sinaldefumaca.com/2019/10/10/governo-tenta-vender-blocos-de-exploracao-petrolifera-em-areas-de-conser
vacao/
07 out 19 - Investigações sobre óleo derramado começam; Bolsonaro sugere terrorismo
https://www.sinaldefumaca.com/2019/10/07/investigacoes-sobre-oleo-derramado-comecam-bolsonaro-sugere-terrorism
o/
05 out 19 - Bolsonaro usa agricultores indígenas para atacar lideranças
https://www.sinaldefumaca.com/2019/10/05/bolsonaro-usa-agricultores-indigenas-para-atacar-liderancas/
29 set 19 - Documento mostra que Exército se recusou a participar de operações contra garimpos ilegais na Amazônia
https://www.sinaldefumaca.com/2019/09/29/documento-mostra-que-exercito-se-recusou-a-participar-de-operacoes-cont
ra-garimpos-ilegais-na-amazonia/
26 set 19 - Manchas de óleo aparecem no Nordeste

27/33

https://www.sinaldefumaca.com/2019/09/26/manchas-de-oleo-aparecem-no-nordeste/
26 set 19 - Filho de presidente ataca Greta Thunberg com fake news
https://www.sinaldefumaca.com/2019/09/26/filho-de-presidente-ataca-greta-thunberg-com-fake-news/
25 set 19 - Na sede da ONU, Bolsonaro mente sobre queimadas na Amazônia
https://www.sinaldefumaca.com/2019/09/25/na-sede-da-onu-bolsonaro-mente-sobre-queimadas-na-amazonia/
11 set 19 - Servidor da Funai é assassinado no AM
https://www.sinaldefumaca.com/2019/09/11/servidor-da-funai-e-assassinado-no-am/
11 set 19 - Ações de gestão de política ambiental estão paralisadas; Ibama corta 22% das fiscalizações
https://www.sinaldefumaca.com/2019/09/11/acoes-de-gestao-de-politica-ambiental-estao-paralisadas-ibama-corta-22-d
as-fiscalizacoes/
10 set 19 - Lei de Licenciamento Ambiental tem votação adiada
https://www.sinaldefumaca.com/2019/09/10/lei-de-licenciamento-ambiental-tem-votacao-adiada/
04 set 19 - Ministro contraria MPF e critica órgãos ambientais
https://www.sinaldefumaca.com/2019/09/04/ministro-contraria-mpf-e-critica-orgaos-ambientais/
04 set 19 - Ministério do Meio Ambiente terá novos cortes de verbas
https://www.sinaldefumaca.com/2019/09/04/ministerio-do-meio-ambiente-tera-novos-cortes-de-verbas/
29 ago 19 - Agentes do Ibama são recebidos a tiros durante operação contra garimpeiros no sul do Pará
https://www.sinaldefumaca.com/2019/08/29/agentes-do-ibama-sao-recebidos-a-tiros-durante-operacao-contra-garimpeir
os-no-sul-do-para/
26 ago 19 - Macron e Bolsonaro entram em conflito por queimadas na Amazônia
https://www.sinaldefumaca.com/2019/08/26/macron-e-bolsonaro-entram-em-conflito-por-queimadas-na-amazonia/
23 ago 19 - Protestos contra queimadas tomam as ruas
https://www.sinaldefumaca.com/2019/08/23/protestos-contra-queimadas-tomam-as-ruas/
23 ago 19 - Dia vira noite em São Paulo por conta de queimadas da Amazônia
https://www.sinaldefumaca.com/2019/08/23/dia-vira-noite-em-sao-paulo-por-conta-de-queimadas-da-amazonia/
21 ago 19 - Ministro é vaiado em Semana do Clima da ONU
https://www.sinaldefumaca.com/2019/08/21/ministro-e-vaiado-em-semana-do-clima-da-onu/
15 ago 19 - Noruega e Alemanha abandonam Fundo Amazônia
https://www.sinaldefumaca.com/2019/08/15/noruega-e-alemanha-abandonam-fundo-amazonia/
14 ago 19 - Dia do Fogo é organizado por proprietários rurais
https://www.sinaldefumaca.com/2019/08/14/dia-do-fogo-e-organizado-por-proprietarios-rurais/
09 ago 19 - ?Cocô dia sim, dia não?
https://www.sinaldefumaca.com/2019/08/09/coco-dia-sim-dia-nao/
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06 ago 19 - Ministra espalha fake news sobre "infanticídio" indígena
https://www.sinaldefumaca.com/2019/08/06/ministra-espalha-fake-news-sobre-infanticidio-indigena/
03 ago 19 - Chanceler nega mudança climática
https://www.sinaldefumaca.com/2019/08/03/chanceler-nega-mudanca-climatica/
02 ago 19 - Desmatamento cresce no Xingu
https://www.sinaldefumaca.com/2019/08/02/desmatamento-cresce-no-xingu/
01 ago 19 - Diretor do INPE é exonerado
https://www.sinaldefumaca.com/2019/08/01/diretor-do-inpe-e-exonerado/
31 jul 19 - ISA denuncia manobras de Bolsonaro sobre terras indígenas
https://www.sinaldefumaca.com/2019/07/31/isa-denuncia-manobras-de-bolsonaro-sobre-terras-indigenas/
31 jul 19 - 262 novos agrotóxicos aprovados pelo governo em seis meses
https://www.sinaldefumaca.com/2019/07/31/262-novos-agrotoxicos-aprovados-pelo-governo-em-seis-meses/
30 jul 19 - Itamaraty envia representante para conferência negacionista da mudança do clima
https://www.sinaldefumaca.com/2019/07/30/itamaraty-envia-representante-para-conferencia-negacionista-da-mudancado-clima/
30 jul 19 - Emyra Waiãpi é assassinado por garimpeiros
https://www.sinaldefumaca.com/2019/07/30/emyra-waiapi-e-assassinado-por-garimpeiros/
21 jul 19 - Bolsonaro ataca INPE
https://www.sinaldefumaca.com/2019/07/21/bolsonaro-ataca-inpe/
19 jul 19 - Salles visita e apoia madeireiros que atearam fogo a caminhão do Ibama
https://www.sinaldefumaca.com/2019/07/19/salles-visita-e-apoia-madeireiros-que-atearam-fogo-a-caminhao-do-ibama/

17 jul 19 - Bingo no CONAMA
https://www.sinaldefumaca.com/2019/07/17/bingo-no-conama/
15 jul 19 - Bolsonaro quer acabar com taxa de preservação em parques
https://www.sinaldefumaca.com/2019/07/15/bolsonaro-quer-acabar-com-taxa-de-preservacao-em-parques/
11 jul 19 - Bolsonaro afirma estar discutindo ?todas as áreas de proteção?
https://www.sinaldefumaca.com/2019/07/11/bolsonaro-afirma-estar-discutindo-todas-as-areas-de-protecao/
09 jul 19 - Carne mais sustentável do mundo?
https://www.sinaldefumaca.com/2019/07/09/carne-mais-sustentavel-do-mundo/
06 jul 19 - Bolsonaro ataca Raoni
https://www.sinaldefumaca.com/2019/07/06/bolsonaro-ataca-raoni/
05 jul 19 - Fundo Amazônia pode acabar
https://www.sinaldefumaca.com/2019/07/05/fundo-amazonia-pode-acabar/
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02 jul 19 - Macron freia aprovação de tratado UE-Mercosul
https://www.sinaldefumaca.com/2019/07/02/macron-freia-aprovacao-de-tratado-ue-mercosul/
01 jul 19 - INPE aponta crescimento do desmatamento
https://www.sinaldefumaca.com/2019/07/01/inpe-aponta-crescimento-do-desmatamento/
28 jun 19 - Bolsonaro enfrenta Merkel
https://www.sinaldefumaca.com/2019/06/28/bolsonaro-enfrenta-merkel/
26 jun 19 - Crise no Fundo Amazônia se intensifica
https://www.sinaldefumaca.com/2019/06/26/crise-no-fundo-amazonia-se-intensifica/
26 jun 19 - Merkel quer conversar com Bolsonaro sobre preservação
https://www.sinaldefumaca.com/2019/06/26/merkel-quer-conversar-com-bolsonaro-sobre-preservacao/
19 jun 19 - 340 organizações assinam carta contra tratado Mercosul-UE
https://www.sinaldefumaca.com/2019/06/19/340-organizacoes-assinam-carta-contra-tratado-mercosul-ue/
19 jun 19 - Bolsonaro diz que não haverá demarcação de terras indígenas
https://www.sinaldefumaca.com/2019/06/19/bolsonaro-diz-que-nao-havera-demarcacao-de-terras-indigenas/
14 jun 19 - Salles: ?Proprietário deve ser remunerado por proteção?
https://www.sinaldefumaca.com/2019/06/14/salles-proprietario-deve-ser-remunerado-por-protecao/
12 jun 19 - Bolsonaro quer reduzir unidades de conservação ambiental
https://www.sinaldefumaca.com/2019/06/12/bolsonaro-quer-reduzir-unidades-de-conservacao-ambiental/
11 jun 19 - Cerrado em chamas
https://www.sinaldefumaca.com/2019/06/11/cerrado-em-chamas/
06 jun 19 - Bolsonaro quer ?casamento entre progresso e meio ambiente?
https://www.sinaldefumaca.com/2019/06/06/bolsonaro-quer-casamento-entre-progresso-e-meio-ambiente/
05 jun 19 - Bolsonaro não quer ?atrapalhar quem quer produzir? no campo
https://www.sinaldefumaca.com/2019/06/05/bolsonaro-nao-quer-atrapalhar-quem-quer-produzir-no-campo/
05 jun 19 - Rede sueca anuncia boicote a produtos brasileiros
https://www.sinaldefumaca.com/2019/06/05/rede-sueca-anuncia-boicote-a-produtos-brasileiros/
05 jun 19 - Desmatamento na Amazônia cresce 34%
https://www.sinaldefumaca.com/2019/06/05/desmatamento-na-amazonia-cresce-34/
03 jun 19 - Ibama não atende alertas de desmatamento
https://www.sinaldefumaca.com/2019/06/03/ibama-nao-atende-alertas-de-desmatamento/
29 maio 19 - Nova lei favorece desmatamento
https://www.sinaldefumaca.com/2019/05/29/nova-lei-favorece-desmatamento/
29 maio 19 - Conselho ambiental perde participação civil
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https://www.sinaldefumaca.com/2019/05/29/conselho-ambiental-perde-participacao-civil/
23 maio 19 - Bolsonaro promove ?apagão? em multas do Ibama e em fiscalização do ICMBio
https://www.sinaldefumaca.com/2019/05/23/bolsonaro-promove-apagao-em-multas-do-ibama-e-em-fiscalizacao-do-icm
bio/
20 maio 19 - Mais armas no campo
https://www.sinaldefumaca.com/2019/05/20/mais-armas-no-campo/
20 maio 19 - Fake News sobre preservação
https://www.sinaldefumaca.com/2019/05/20/fake-news-sobre-preservacao/
17 maio 19 - Aumento de 42% na liberação de agrotóxicos
https://www.sinaldefumaca.com/2019/05/17/aumento-de-42-na-liberacao-de-agrotoxicos/
17 maio 19 - Ministro questiona Fundo Amazônia e ataca ONGs
https://www.sinaldefumaca.com/2019/05/17/ministro-questiona-fundo-amazonia-e-ataca-ongs/
13 maio 19 - Semana do Clima da ONU cancelada
https://www.sinaldefumaca.com/2019/05/13/semana-do-clima-da-onu-cancelada/
08 maio 19 - Ex-ministros criticam políticas ambientais de Bolsonaro
https://www.sinaldefumaca.com/2019/05/08/ex-ministros-criticam-politicas-ambientais-de-bolsonaro/
07 maio 19 - Meio Ambiente sofre corte de 23% no orçamento
https://www.sinaldefumaca.com/2019/05/07/meio-ambiente-sofre-corte-de-23-no-orcamento/
24 abr 19 - Bolsonaro fala sobre ?limpa? no Ibama
https://www.sinaldefumaca.com/2019/04/24/bolsonaro-fala-sobre-limpa-no-ibama/
24 abr 19 - Indígenas se reúnem contra políticas governamentais
https://www.sinaldefumaca.com/2019/04/24/indigenas-se-reunem-contra-politicas-governamentais/
19 abr 19 - Militares na gestão ambiental
https://www.sinaldefumaca.com/2019/04/19/militares-na-gestao-ambiental/
18 abr 19 - Senador Flávio Bolsonaro propõe PL para flexibilizar Código Florestal
https://www.sinaldefumaca.com/2019/04/18/senador-flavio-bolsonaro-propoe-pl-para-flexibilizar-codigo-florestal/
17 abr 19 - Bolsonaro ameaça Funai
https://www.sinaldefumaca.com/2019/04/17/bolsonaro-ameaca-funai/
14 abr 19 - Decreto proíbe destruição de máquinas de desmatamento
https://www.sinaldefumaca.com/2019/04/14/decreto-proibe-destruicao-de-maquinas-de-desmatamento/
11 abr 19 - Decreto de Bolsonaro extingue conselhos participativos no Ministério do Meio Ambiente
https://www.sinaldefumaca.com/2019/04/11/decreto-de-bolsonaro-extingue-conselhos-participativos-no-ministerio-do-m
eio-ambiente/
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11 abr 19 - Alteração na lei de crimes ambientais favorece desmatadores
https://www.sinaldefumaca.com/2019/04/11/alteracao-na-lei-de-crimes-ambientais-favorece-desmatadores/
09 abr 19 - Explosão de aprovação de agrotóxicos
https://www.sinaldefumaca.com/2019/04/09/explosao-de-aprovacao-de-agrotoxicos/
08 abr 19 - Bolsonaro chama Trump para explorar Amazônia
https://www.sinaldefumaca.com/2019/04/08/bolsonaro-chama-trump-para-explorar-amazonia/
29 mar 19 - Ibama exonera servidor que multou Bolsonaro por pesca ilegal
https://www.sinaldefumaca.com/2019/03/29/ibama-exonera-servidor-que-multou-bolsonaro-por-pesca-ilegal/
28 mar 19 - Governo recua em ataque à saúde indígena
https://www.sinaldefumaca.com/2019/03/28/governo-recua-em-ataque-a-saude-indigena/
25 mar 19 - Indígenas protestam em defesa da saúde
https://www.sinaldefumaca.com/2019/03/25/indigenas-protestam-em-defesa-da-saude/
13 mar 19 - Ibama silenciado
https://www.sinaldefumaca.com/2019/03/13/ibama-silenciado/
04 mar 19 - Ministro promete abrir terras indígenas para mineração
https://www.sinaldefumaca.com/2019/03/04/ministro-promete-abrir-terras-indigenas-para-mineracao/
04 mar 19 - Queda em multas por crimes ambientais
https://www.sinaldefumaca.com/2019/03/04/queda-em-multas-por-crimes-ambientais/
28 fev 19 - Exonerações em massa no Ibama
https://www.sinaldefumaca.com/2019/02/28/exoneracoes-em-massa-no-ibama/
27 fev 19 - Líderança dos Tukano assassinada
https://www.sinaldefumaca.com/2019/02/27/lideranca-dos-tukano-assassinada/
18 fev 19 - Saúde Indígena sob ataque
https://www.sinaldefumaca.com/2019/02/18/saude-indigena-sob-ataque/
15 fev 19 - Ministro do Meio Ambiente diz não conhecer Chico Mendes
https://www.sinaldefumaca.com/2019/02/15/ministro-do-meio-ambiente-diz-nao-conhecer-chico-mendes/
13 fev 19 - Ministro aciona CGU para investigar Fundo Amazônia
https://www.sinaldefumaca.com/2019/02/13/ministro-aciona-cgu-para-investigar-fundo-amazonia/
25 jan 19 - ?Governo federal não tem nada que ver? com Brumadinho
https://www.sinaldefumaca.com/2019/01/25/governo-federal-nao-tem-nada-que-ver-com-brumadinho/
25 jan 19 - Tragédia de Brumadinho
https://www.sinaldefumaca.com/2019/01/25/tragedia-de-brumadinho/
22 jan 19 - Bolsonaro em Davos
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https://www.sinaldefumaca.com/2019/01/22/bolsonaro-em-davos/
15 jan 19 - Ministério do Meio Ambiente suspende convênios com ONGs
https://www.sinaldefumaca.com/2019/01/15/ministerio-do-meio-ambiente-suspende-convenios-com-ongs/
15 jan 19 - Ministro chama Acordo de Paris de ?imposição?
https://www.sinaldefumaca.com/2019/01/15/ministro-chama-acordo-de-paris-de-imposicao/
09 jan 19 - Sociedade civil reage
https://www.sinaldefumaca.com/2019/01/09/sociedade-civil-reage/
09 jan 19 - Itamaraty se afasta da agenda climática
https://www.sinaldefumaca.com/2019/01/09/itamaraty-se-afasta-da-agenda-climatica/
02 jan 19 - Bolsonaro diz que indígenas são manipulados por ONGs
https://www.sinaldefumaca.com/2019/01/02/bolsonaro-diz-que-indigenas-sao-manipulados-por-ongs/
02 jan 19 - ANA sob ameaça
https://www.sinaldefumaca.com/2019/01/02/ana-sob-ameaca/
02 jan 19 - MP 870/19 e os indígenas
https://www.sinaldefumaca.com/2019/01/02/mp-870-19-e-os-indigenas/
14 dez 18 - Agentes do ICMBio são ameaçados. Agressores demonstram confiança em Bolsonaro
https://www.sinaldefumaca.com/2018/12/14/agentes-do-icmbio-sao-ameacados-agressores-demonstram-confianca-embolsonaro/
28 nov 18 - Brasil desiste da COP-25
https://www.sinaldefumaca.com/2018/11/28/brasil-desiste-da-cop-25/
01 nov 18 - Bolsonaro recua
https://www.sinaldefumaca.com/2018/11/01/bolsonaro-recua/
12 out 18 - ?Ponto final nos ativismos?
https://www.sinaldefumaca.com/2018/10/12/ponto-final-nos-ativismos/
02 out 18 - Fim do Ministério do Meio Ambiente?
https://www.sinaldefumaca.com/2018/10/02/fim-do-ministerio-do-meio-ambiente/
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