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Plurale em revista 71 comemora 13 anos com artigos inéditos e entrevistas
Clique aqui para ver a notícia no site

O número 71 de Plurale em revista, editada pela jornalista Sônia Araripe, já está circulando e marca os 13
anos da publicação especializada em sustentabilidade. Em destaque, artigos inéditos e entrevista com o
economista Marcelo Neri, diretor da FGV Social, sobre a necessidade de uma política consistente de
transferência de renda.

Na reportagem de capa, por Paula Martinelli, colaboradora de Plurale e autora do Blog Paula pins the
planet, um paraíso na Flórida (EUA), ainda pouco visitado por brasileiros: Ten Thousand Islands, com
golfinhos, jacarés e muita biodiversidade conservada.

Também nesta edição, a repórter especial Nícia Ribas reforça que a população brasileira vive cada vez
mais e com saúde. Ela entrevistou exemplos de quem aos 90 e até 100 anos conta os segredos de tanta
vitalidade e boas energias.

O repórter Hélio Rocha preparou especial sobre os cinco anos da tragédia que atingiu lugarejos de
Mariana (MG), deixando rastro de 800 quilômetros de lama até a Foz do Rio Doce, no Espírito Santo, e
os dois anos do rompimento de Barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho que, juntos, provocaram
as mortes de quase 300 pessoas. Plurale mostra que o processo se arrasta na Justiça e que a Vale, a
BHP Biliton e a Samarco parecem mais preocupadas com publicidade do que em como indenizar os
atingidos.

A Edição traz homenagem ao ex-deputado Federal, Alfredo Sirkis, o Descarbonário, recentemente
falecido. A Editora Sônia Araripe participou de webinar global sobre a recuperação verde, pós-pandemia,
baseada no “new green deal”. Maurette Brandt conta o esforço da dança para manter acesa a chama no
período de isolamento social e Luciana Bezerra dá dicas de turismo na natureza, no Amazonas. Elisabeth
Cattapan Reuter visitou Veneza, após a liberação para turistas. As colunas Cinema Verde, de Isabel
Capaverde; Ecoturismo, por Isabella Araripe e Pelas Empresas, por Felipe Araripe, também fazem parte
desta edição.

Plurale em revista e Plurale em site
Há treze anos acreditando na sustentabilidade como tema principal, Plurale em revista e Plurale em site,
dirigidos pela jornalista Sônia Araripe, vêm divulgando histórias de pessoas, empresas e projetos,
abordando temas relacionados ao meio ambiente e iniciativas de cidadania, ação e cultura.

O site está com Especial sobre Coronavírus com artigos de Colunistas Plurale:
https://www.plurale.com.br/
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