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Fonte: Brasil 247
Data: 2021-12-27
Título: Militares gastaram verba contra a covid-19 com filé mignon e picanha
Descrição: Recursos que deveriam ter sido gastos em prevenção contra a covid-19 
foram usados para a compra de filé mignon e picanha. É o que revela a jornalista
Constança Rezende, em reportagem publicada nesta segunda-feira pela Folha de S. 
Paulo. "O Ministério da Defesa gastou recursos destinados ao enfrentamento da 
Covid-19 para a compra de filé mignon e picanha. A constatação é de uma 
auditoria do TCU (Tribunal de Contas da União). Segundo informações do 
levantamento sigiloso feito pela Selog (Secretaria de Controle Externo de 
Aquisições Logísticas) obtido pela Folha, foram usados R$ 535 mil em itens 
considerados de luxo", escreve a jornalista.
Url : https://www.brasil247.com/regionais/brasilia/militares-gastaram-verba-
contra-a-covd-19-com-file-mignon-e-picanha 

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Bolsonaro ignora covid em pronunciamento de Natal
Descrição: Presidente fez fala breve, de menos de um minuto, evitando temas 
específicos. Pronunciamento ocorre em meio à polêmica sobre vacinação de 
crianças de 5 a 11 anos.
Url :https://www.dw.com/pt-br/bolsonaro-ignora-covid-em-pronunciamento-de-
natal/a-60255299?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-12-26
Título: Motociatas de Bolsonaro custaram quase R$ 5 milhões aos cofres públicos.
Descrição: As motociatas do presidente Jair Bolsonaro já custaram quase 5 
milhões aos cofres públicos. As informações são da Folha de S.Paulo com base em 
levantamento feito a partir de Lei de Acesso à Informação.
Url : https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/motociatas-de-bolsonaro-
custaram-quase-5-milhoes-aos-cofres-publicos/ 

Fonte: Ópera Mundi
Data: 2021-12-26
Título: Desmond Tutu, ícone da luta contra o apartheid, morre aos 90 anos na 
África do Sul
Descrição: O arcebispo sul-africano Desmond Tutu, prêmio Nobel da Paz e ícone da
luta contra o apartheid, faleceu neste domingo (26/12), aos 90 anos. O religioso
lutava contra um câncer de próstata desde o final dos anos 90 e, nos últimos 
tempos, seu estado de saúde se agravou. Em comunicado, o presidente sul-
africano, Cyril Ramaphosa, expressou tristeza e saudou a "inteligência 
extraordinária" de Desmond Tutu, "uma figura essencial da história do país", que
fez parte de uma geração de cidadãos que libertaram a África do Sul do 
apartheid". O chefe de Estado também lembrou a luta do religioso "pelos 
oprimidos do mundo inteiro".
Url : https://operamundi.uol.com.br/obituario/72577/desmond-tutu-icone-da-luta-
contra-o-apartheid-morre-aos-90-anos-na-africa-do-sul  

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-26 23:44:48
Título: Lula lamenta morte de Desmond Tutu: “Legado de luta por justiça social”
Descrição: Nobel da Paz e líder contra o apartheid, arcebispo sul-africano 
faleceu neste domingo
Url :https://revistaforum.com.br/global/lula-morte-desmond-tutu/

Fonte: Vatican News - Português
Título: Pesar do Papa pela morte do arcebispo  sul-africano Desmond Tutu
Descrição: Símbolo da resistência ao apartheid, promotor da reconciliação, 
consciência da África do Sul. Pela sua luta incansável e não violenta contra o 
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regime racista, o arcebispo anglicano Desmond Tutu recebeu, em 1984, o Prêmio 
Nobel da Paz. Ele também apoiou o processo de reconciliação nacional no país e 
foi um enérgico defensor dos direitos humanos.                    Leia tudo     
Url :https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2021-12/papa-francisco-telegrama-
pesar-morte-arcebispo-desmond-tutu.html

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-26 21:26:52
Título: Caetano Veloso e Paula Lavigne testam positivo para Covid: “Estamos bem 
graças a vacina”
Descrição: O cantor tornou o fato público por meio de suas redes e reforçou que 
a pandemia não acabou e incentivou as pessoas a tomarem a dose de reforço
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/caetano-veloso-positivo-para-covid-
vacina/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-26 14:32:50
Título: Barão de Itararé: a vida trágica e o humor anárquico de um ícone do 
jornalismo
Descrição: Nos 50 anos de sua morte, especialistas debatem importância de 
Apparício Torelly, jornalista que fez fama com textos e frases de humor nos anos
1940 e que conviveu com grandes nomes da literatura.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59689669?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-12-23
Título: Municípios mais pobres têm apenas 50% da população imunizada contra a covid-19
Descrição: Passados mais de 11 meses do início da vacinação contra a covid-19 no
Brasil, os resultados positivos são evidentes. A média móvel diária de mortes, 
que chegou a ultrapassar a casa dos 3 mil em abril, caiu para menos de 200 nas 
últimas semanas. O que revela, portanto, a eficácia da vacinação. Contudo, as 
desigualdades sociais do país têm resultado também num desequilíbrio na 
cobertura vacinal. De um lado, municípios mais ricos, com maior Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), principalmente nas regiões Sul e Sudeste, já 
atingiram cerca de 70% de suas populações imunizadas com duas doses ou dose 
única. Por outro lado, nos municípios com baixo IDH, concentrados nas regiões 
Norte, Nordeste e em parte do Centro-Oeste, esse índice alcançou apenas a metade
da população. O levantamento feito por pesquisadores do painel MonitoraCovid-19,
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com dados divulgados nesta quarta-feira 
(22).
Url : https://www.cut.org.br/noticias/municipios-mais-pobres-tem-apenas-50-da-
populacao-imunizada-contra-a-covid-19-e480 

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-12-27
Título: Intelectuais e líderes progressistas globais alertam para risco de uso 
político da Polícia Federal
Descrição: Líderes progressistas internacionais e grandes intelectuais alertam 
para o risco de uso político da Polícia Federal por Jair Bolsonaro, com a 
finalidade de perseguir adversários. "Uma carta assinada por Jeremy Corbyn, ex-
líder do Partido Trabalhista britânico, Ken Livingstone, ex-prefeito de Londres,
e pelos norte-americanos Noam Chomsky, linguista e filósofo, Oliver Stone, 
cineasta, Alfred de Zayas, ex-especialista independente da ONU para a 
democracia, Ilhan Omar, congressista democrata, e Mark Weisbrot, do centro de 
estudos em política econômica de Washington, alerta para o possível uso da 
Polícia Federal para a perseguição de adversários do governo Jair Bolsonaro 
(PL)", informa a colunista Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/intelectuais-e-lideres-progressistas-
alertam-para-risco-de-uso-politico-da-policia-federal 

Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-27 00:00:00
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Título: Damares não cumpre promessa sobre absorventes para mulheres em situação 
vulnerável
Descrição: A ministra Damares Alves (Direitos Humanos) não cumpriu a promessa 
feita em outubro de apresentar um projeto sobre distribuição de absorventes para
mulheres em situação de vulnerabilidade social.Leia mais (12/27/2021 - 00h30)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/damares-nao-cumpre-promessa-sobre-absorventes-para-
mulheres-em-situacao-vulneravel.shtml

Fonte: DefesaNet RSS
Título: Defesa lidera verba para investimentos em 2022 
Descrição: Forças Armadas terão R$ 8,8 bilhões para aplicar em projetos como 
compra de caças e submarinos. Valor representa quase o dobro do montante ‘livre’
reservado ao Ministério da Saúde e o triplo do destinado à pasta da Educação
Url :https://www.defesanet.com.br/bid/noticia/43142/Defesa-lidera-verba-para-
investimentos-em-2022-/

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Como ativistas têm ocupado praças para produzir alimentos em São Paulo
Descrição: Estima-se que existam mais de 170 hortas comunitárias em praças e 
espaços públicos da capital paulistana. Além de promoverem educação ambiental, \
agricultores urbanos de guerrilha\ lutam pelo direito à cidade.
Url :https://www.dw.com/pt-br/como-ativistas-têm-ocupado-praças-para-produzir-
alimentos-em-são-paulo/a-60228740?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
 
Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: Por que Jesus ser negro incomoda tanto?
Descrição: A imagem construída de um Jesus loiro e de olho azul, contra as 
evidências históricas e vinculada à ideia de bondade, foi um prato cheio para a 
colonização das sociedades americanas e o tráfico de africanos escravizados.
Url :https://www.dw.com/pt-br/por-que-jesus-ser-negro-incomoda-tanto/a-60256900?
maca=bra-rss-br-all-1030-rdf

Fonte: Global Times - China
Data: 2021-12-26
Título: A sociedade chinesa se lembra de Mao Tse Tung no 128º aniversário de seu
nascimento
Descrição: Como a China e o mundo inteiro passam por mudanças profundas não 
vistas em um século, a homenagem pública ao líder chinês Mao Tse Tung no 
domingo, o 128º aniversário de seu nascimento, parece ser dotada de maior 
significado. Para muitos, o pensamento do líder continua iluminando a China 
contemporânea e continua a inspirar a juventude chinesa, já que o Partido 
Comunista da China (CPC) acaba de comemorar seu centenário em julho deste ano. 
Url : https://www.globaltimes.cn/page/202112/1243413.shtml 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-26 12:09:06
Título: BDF Explica a geopolítica da vacina e como a desigualdade global pode 
atrasar o fim da pandemia
Descrição: Mundo já vacinou mais da metade da população, mas países pobres ainda
têm índices baixíssimos de vacinação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/26/bdf-explica-a-geopolitica-da-
vacina-e-como-a-desigualdade-global-pode-atrasar-o-fim-da-pandemia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-26 11:58:15
Título: Retrospectiva 2021: na área ambiental, ano foi marcado pela destruição
Descrição: No segundo ano de pandemia, a Amazônia e quem vive nela sofreram 
sucessivos ataques pelo governo Bolsonaro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/26/retrospectiva-2021-na-area-
ambiental-ano-foi-marcado-pela-destruicao

Fonte: Revista Fórum
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Data: 2021-12-26 17:49:27
Título: “Não lembro de tragédia tão grande”, diz Rui Costa sobre chuvas na 
Bahia, 18 pessoas morreram
Descrição: Governador do Estado afirmou que 37 cidades foram fortemente 
atingidas pelos temporais. Na manhã deste domingo (26), mais uma barragem se 
rompeu em Jussiape, na Chapada Diamantina
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/tragedia-rui-costa-chuvas-mortes-
bahia/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-27 00:16:17
Título: Bahia tem 72 municípios em situação de emergência por causa das chuvas 
iniciadas no começo de dezembro [vídeo]
Descrição: O governador da Bahia, Rui Costa (PT), assinou neste domingo (26/12) 
novo decreto estadual que inclui mais 47 cidades na lista de municípios em 
situação de emergência em decorrência das chuvas intensas que atingem o estado 
neste mês. Até ontem (25/12), 25 cidades faziam parte da lista. Com a 
atualização,  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no 
Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/bahia-tem-72-municipios-em-
situacao-de-emergencia-por-causa-das-chuvas-iniciadas-no-inicio-de-dezembro-
video/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-27 00:48:34
Título: A receita furada – Por João Vicente Goulart
Descrição: \O Brasil se transformou em um grande palco circense, midiático, onde
o palhaço não vê além da lona e acredita ser dono do espetáculo\
Url :https://revistaforum.com.br/rede/a-receita-furada-por-joao-vicente-goulart/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-26 13:37:42
Título: Como o TSE pretende “institucionalizar” a fake news nas eleições de 2022
Descrição: A partir de 1º de janeiro de 2022 o País entrará em ano eleitoral, 
quando leis especiais regerão o funcionamento da vida política nacional. Nessas 
eleições, serão escolhidos presidente da República, governadores, senadores e 
deputados [estaduais e federais]. É nesse ambiente que o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) pretende institucionalizar a  
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/como-o-tse-pretende-
institucionalizar-a-fake-news-nas-eleicoes-de-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-26 23:09:13
Título: Suplicy se encontra com Alckmin: “Afinidades na luta pela erradicação da
pobreza”
Descrição: O ex-senador também revelou que presenteou o ex-governador com o seu 
livro sobre a Renda Básica
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/suplicy-alckmin-afinidades-pobreza/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-26 22:39:39
Título: Paraná: Ratinho Jr. lidera disputa pelo governo, Requião é o segundo
Descrição: Pesquisa aponta ainda que, entre os eleitores paranaenses, Lula e 
Bolsonaro estão tecnicamente empatados na disputa pela presidência
Url :https://revistaforum.com.br/politica/parana-ratinho-requiao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-26 20:45:09
Título: Bolsonaro fez ao menos 68 ataques à imprensa em 2021
Descrição: Levantamento também aponta um total de 173 ataques a jornalistas se 
somados aqueles feitos por membros da família Bolsonaro e assessores
Url :https://revistaforum.com.br/midia/bolsonaro-68-ataques-imprensa-
jornalistas-2021/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-26 19:03:32
Título: Foragido nos EUA, Allan dos Santos pede prisão de Alexandre de Moraes: 
“Tirano”
Descrição: Blogueiro bolsonarista é alvo de mandado de prisão, determinado por 
Moraes em outubro
Url :https://revistaforum.com.br/politica/allan-dos-santos-prisao-alexandre-de-
moraes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-26 17:58:47
Título: Feminicídio no RJ: homem não aceita separação e mata ex-companheira na 
noite de Natal
Descrição: Rafael Ventura, que já foi preso, assassinou Fernanda Damas com 
golpes de garrafa quebrada
Url :https://revistaforum.com.br/mulher/feminicidio-homem-mata-ex-companheira-
natal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-26 17:10:35
Título: Lula e PT disparam em pesquisas no Rio Grande do Sul
Descrição: Lula tem 44% das intenções de voto para a presidência e Edegar Pretto
lidera para o governo do Estado. Enquanto isso, Bolsonaro é o mais mal avaliado 
entre 24 políticos, com 65% de rejeição
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-e-pt-disparam-em-pesquisas-no-
rio-grande-do-sul/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-26 17:02:08
Título: Fake News: Bolsonaro maquia dados e diz que homicídios diminuíram em seu
governo
Descrição: Ariel de Castro Alves desmentiu com exclusividade para a Fórum tuíte 
publicado pelo presidente neste domingo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/fake-news-bolsonaro-maquia-dados-e-
diz-que-homicidios-diminuiram-em-seu-governo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-26 16:11:07
Título: Maju Coutinho deve substituir Fátima Bernardes na Globo
Descrição: Segundo o colunista Ancelmo Góis, apresentadora do Fantástico ficará 
com a missão de cobrir o Carnaval do Rio de Janeiro, se a festa for confirmada 
pelo prefeito da capital
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/maju-coutinho-deve-
substituir-fatima-bernardes-na-globo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-26 16:04:47
Título: Bolsonaro já gastou R$ 5 milhões dos cofres públicos com motociatas
Descrição: A Presidência informou os valores gastos com as viagens através da 
Lei de Acesso à Informação, mas não compartilhou detalhes a respeito das 
despesas, mantidos sob sigilo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-ja-gastou-r-5-milhoes-dos-
cofres-publicos-com-motociatas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-26 15:08:28
Título: Morre o jogador Dorval, do lendário ataque do Santos campeão do mundo
Descrição: Além de conquistar vários títulos pelo Peixe, ele marcou 194 gols, 
sendo o sexto maior artilheiro da história do time
Url :https://revistaforum.com.br/esporte/morre-o-jogador-dorval-do-lendario-
ataque-do-santos-campeao-do-mundo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-26 14:35:52
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Título: Orlando Silva comenta medo bolsonarista de comunismo apontado por 
Datafolha
Descrição: Segundo o instituto, 62% dos eleitores de Bolsonaro temem que o 
Brasil vire comunista em 2022
Url :https://revistaforum.com.br/politica/orlando-silva-comenta-medo-
bolsonarista-de-comunismo-apontado-por-datafolha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-26 13:33:03
Título: Mulheres são proibidas pelo Talibã de viajar mais de 72 km sem homens
Descrição: Recomendação é mais um sinal de endurecimento do regime em relação à 
igualdade de gênero. Grupo fundamentalista também recomendou que motoristas não 
aceitem mulheres em seus veículos sem o \véu islâmico\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/taliba-mulheres-proibidas-viajar-sem-
homens/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-26 12:51:26
Título: Allan dos Santos se une a Olavo de Carvalho e admite derrota de 
Bolsonaro em 2022
Descrição: Falas aconteceram em um curto intervalo de tempo e demonstram que o 
derretimento de Bolsonaro nas pesquisas começa a preocupar os seus apoiadores
Url :https://revistaforum.com.br/politica/allan-dos-santos-olavo-de-carvalho-
derrota-de-bolsonaro-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-26 11:58:27
Título: Ação de Lula contra PowerPoint de Dallagnol deve ser analisada pelo STJ 
em fevereiro
Descrição: O ex-procurador agiu com abuso de autoridade, imputando práticas de 
crimes com adjetivações, afirma a defesa de Lula
Url :https://revistaforum.com.br/politica/acao-de-lula-contra-powerpoint-de-
dallagnol-deve-ser-analisada-pelo-stj-em-fevereiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-26 10:56:57
Título: Janio de Freitas: Bolsonaro dá aumento a servidores armados e golpe 
segue no seu rumo
Descrição: Para o jornalista, estratégia é a mesma formulada pelo aliado de 
Donald Trump, Steve Bannon, de \acusar o sistema eleitoral, atrair os bandos 
arruaceiros e erguer a situação para o golpe\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/janio-de-freitas-bolsonaro-aumento-
servidores-armados-golpe/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-26 10:47:42
Título: Uniões homoafetivas crescem e rejuvenescem no Brasil
Descrição: Crescimento ocorreu desde que o STF, em 2011, equiparou as uniões 
estáveis entre pessoas do mesmo sexo às relações entre homens e mulheres
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/unioes-homoafetivas-crescem-e-
rejuvenescem-no-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-26 09:30:07
Título: Marieta Severo: não fiz novelas na ditadura em solidariedade a Chico 
Buarque, veja vídeo
Descrição: Atriz falou ainda no programa Altas Horas que “é insuportável você 
não ter liberdade, é insuportável você viver sem democracia”
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/marieta-severo-nao-fiz-novelas-na-
ditadura-em-solidariedade-a-chico-buarque-veja-video/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-27 04:31:28

https://revistaforum.com.br/cultura/marieta-severo-nao-fiz-novelas-na-ditadura-em-solidariedade-a-chico-buarque-veja-video/
https://revistaforum.com.br/cultura/marieta-severo-nao-fiz-novelas-na-ditadura-em-solidariedade-a-chico-buarque-veja-video/
https://revistaforum.com.br/direitos/unioes-homoafetivas-crescem-e-rejuvenescem-no-brasil/
https://revistaforum.com.br/direitos/unioes-homoafetivas-crescem-e-rejuvenescem-no-brasil/
https://revistaforum.com.br/noticias/janio-de-freitas-bolsonaro-aumento-servidores-armados-golpe/
https://revistaforum.com.br/noticias/janio-de-freitas-bolsonaro-aumento-servidores-armados-golpe/
https://revistaforum.com.br/politica/acao-de-lula-contra-powerpoint-de-dallagnol-deve-ser-analisada-pelo-stj-em-fevereiro/
https://revistaforum.com.br/politica/acao-de-lula-contra-powerpoint-de-dallagnol-deve-ser-analisada-pelo-stj-em-fevereiro/
https://revistaforum.com.br/politica/allan-dos-santos-olavo-de-carvalho-derrota-de-bolsonaro-2022/
https://revistaforum.com.br/politica/allan-dos-santos-olavo-de-carvalho-derrota-de-bolsonaro-2022/
https://revistaforum.com.br/noticias/taliba-mulheres-proibidas-viajar-sem-homens/
https://revistaforum.com.br/noticias/taliba-mulheres-proibidas-viajar-sem-homens/
https://revistaforum.com.br/politica/orlando-silva-comenta-medo-bolsonarista-de-comunismo-apontado-por-datafolha/
https://revistaforum.com.br/politica/orlando-silva-comenta-medo-bolsonarista-de-comunismo-apontado-por-datafolha/


Título: Congresso ignora pauta de costumes e aprova só 37% dos projetos 
prioritários do governo
Descrição: BRASÍLIA - Mesmo tendo intensificado sua aliança com o Centrão, 
sacramentada no final do ano com a filiação ao PL, o presidente Jair Bolsonaro 
seguiu tendo dificuldades no Congresso em 2021. O governo federal não aprovou a 
maior parte dos projetos que escolheu como prioritários, e viu diminuir as taxas
de medidas provisórias (MP) convertidas em lei.As pautas de costumes, tão caras 
a Bolsonaro, não andaram. Já propostas na área econômica conseguiram aprovação, 
mas são minoria na lista de três dezenas de projetos enviados pelo Poder 
Executivo com carimbo de prioridade: representam 13 dos 35 projetos 
prioritários, um índice de 37% de aprovação.Na reportagem completa, para 
assinantes do GLOBO, você conhecerá a relação de projetos prioritários - e 
saberá os que passaram pelo Congresso e os que seguem parados. Além disso, 
parlamentares e especialistas avaliam os motivos para a aliança entre Bolsonaro 
e Centrão não ter funcionado como esperado.
Url :https://oglobo.globo.com/politica/congresso-ignora-pauta-de-costumes-
aprova-so-37-dos-projetos-prioritarios-do-governo-25332749
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-26 18:53:56
Título: James Webb: por que a Agência Espacial Europeia lança seus foguetes da 
América do Sul
Descrição: Centro espacial de Kourou, localizado na Guiana Francesa, possui 
localização estratégica que lhe permite levar a cabo todas as missões espaciais 
possíveis.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59791569?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-26 19:32:43
Título: A mulher pioneira da vacinação que foi esquecida pela história
Descrição: Lady Mary Wortley Montagu, que sequer era médica, fez um experimento 
que salvou milhares de vidas da varíola — muito antes do famoso descobrimento da
imunização feito por Edward Jenner.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59750201?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-26 12:40:55
Título: James Webb: quem foi o homenageado pela Nasa no maior telescópio 
espacial da história
Descrição: Agência espacial americana o descreve como funcionário do governo dos
EUA que 'mais fez pela ciência', entretanto, grupo de astrônomos chegou a pedir 
que homenagem fosse cancelada, entenda.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/geral-59792054?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-27 00:00:00
Título: Deputados petistas foram os que mais pediram informações ao governo em 
2021
Descrição: A bancada do PT foi a que mais protocolou requerimentos de 
informações na Câmara dos Deputados destinados a ministérios, empresas e demais 
órgãos do governo federal. Do total de 1.502 pedidos, 289 foram feitos por 
petistas.Leia mais (12/27/2021 - 00h40)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/deputados-petistas-foram-os-que-mais-pediram-
informacoes-ao-governo-em-2021.shtml
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-27 03:48:26
Título: Ministro britânico diz que China, Irã e Rússia são países inimigos do 
Reino Unido
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Descrição: O ministro do Interior britânico, Damian Hinds, considera a China, 
Rússia e Irã países inimigos do Reino Unido.
Url :https://br.sputniknews.com/20211227/ministro-britanico-diz-que-china-ira-e-
russia-sao-paises-inimigos-do-reino-unido-20823388.html
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