.'. TRIBUNA ANIMAL - A voz dos animais .'.

Especial Vaquejada
30-Nov-2016

Veja os diversos vídeos, artigos e notícias veiculados sobre a proibição da vaquejada.
Veja abaixo os diversos vídeos, artigos e notícias sobre a proibição da vaquejada:

- Temer sanciona lei que torna vaquejada manifestação e patrimônio cultural - 30-Nov-2016
- Ministro do STF nega paralisar tramitação de PEC da vaquejada - 23-Nov-2016
- MP-AL entra com ação para impedir realização de vaquejada em Arapiraca - 22-Nov-2016
- Promotoria determina a não realização de vaquejada no Parque Guarani - CE - 21-Nov-2016
- Manifestantes se mobilizam em protesto contra vaquejada na capital mato-grossense - 20-Nov-2016
- Justiça suspende vaquejadas em Manaus e mais três municípios - 18-Nov-2016
- Calero divergiu de sanção de projeto sobre vaquejada - 18-Nov-2016
- Juiz proíbe uso de animais durante Vaquejada do Parque Bem Mais em João Pessoa na PB - 17-Nov-2016
- Desembargador libera realização de vaquejada em São Miguel de Taipu (PB). - 17-Nov-2016
- Após recomendação do MPE e sem autorização da prefeitura, vaquejada é vetada em Palmas (TO) - 15-Nov-2016
- Organização da Vaquejada do Pilar se antecipa e transfere evento para Pernambuco - 14-Nov-2016
- MPE/AL entra com pedido para suspender o Campeonato Brasileiro de Vaquejada - 14-Nov-2016
- Presidente do TJ mantém suspensa vaquejada em Palmeira dos Índios (AL) - 12-Nov-2016
- Justiça acolhe ação civil e suspende de vaquejada em Palmeira dos Índios (AL) - 11-Nov-2016
- MP recomenda suspensão de vaquejada no município de Alvorada do Oeste (RO) - 11-Nov-2016
- Atibaia: Câmara Municipal aprovou projeto que proíbe rodeios e vaquejadas em Atibaia - 08-Nov-2016
- Defensores dos animais realizam ato em Teresina (PI) contra a vaquejada - 04-Nov-2016
- Grupo Especial de Defesa da Fauna do MPMG apoia decisão do STF sobre vaquejadas - 03-Nov-2016
- Mesmo após decisão do senado, vaquejadas seguem sendo ilegais - 02-Nov-2016
- 'O boi teve o rabo arrancado': proibição da vaquejada abre polêmica - 02-Nov-2016
- Vaquejada causa sofrimento aos animais, afirma Conselho Federal de Medicina Veterinária - 27-Out-2016
- ONGs de defesa dos animais fazem protesto em frente a AL contra revogação da proibição da vaquejada - 27-Out-2016
- Federação de Proteção aos Animais promove ato de apoio à decisão do STF contra vaquejada - 26-Out-2016
- A prática da Vaquejada à luz da Constituição Federal - 26-Out-2016
- CFMV posiciona-se contra a vaquejada - 26-Out-2016
- Deputado Ricardo Tripoli posiciona-se contra a vaquejada - Veja o vídeo - 25-Out-2016
- Consulta Pública - PEC 50/2016 - 25-Out-2016
- Justiça proíbe vaquejadas na comarca de Paulo Afonso, BA - 24-Out-2016
- Vaquejadas 'modernas' lesionam animais por diversão e lucro - 16-Out-2016
- Ministério Público do Ceará orienta promotores a coibir vaquejadas - 13-Out-2016
- PSOL da Paraíba se declara contra vaquejadas - 12-Out-2016
- STF proíbe vaquejada (voto da Ministra Cármen Lúcia) - 06-Out-2016
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