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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-27 22:42:09
Título: Ministério da Saúde muda de posição e anuncia vacinação de crianças 
contra a Covid
Descrição: O ministro do STF Ricardo Lewandowski determinou que o governo 
federal apresente esclarecimentos sobre a inclusão ou não de crianças no plano 
de vacinação
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/ministerio-saude-vacinacao-criancas-
covid/

Fonte: Diário do Centro do Mundo
Data: 2021-12-27
Título: Após intimidação de Bolsonaro, Anvisa recebeu 169 emails com ameaças 
contra vacinação infantil
Descrição: Até esta segunda-feira (27), a Anvisa recebeu 169 e-mails com ameaças
a seus funcionários. O levantamento interno começou a ser feito no último dia 
17, um dia depois de Jair Bolsonaro ter intimidado técnicos da agência.
A PF investiga o caso, que também tramita no STF. Parte das mensagens faz 
ameaças de morte. Tudo começou após a Anvisa aprovar a vacinação contra Covid-19
para crianças de 5 a 11 anos.“Eu pedi, extraoficialmente, o nome das pessoas que
aprovaram a vacina para crianças a partir de cinco anos. Queremos divulgar o 
nome dessas pessoas para que todo mundo tome conhecimento”, disse Bolsonaro há 
10 dias.
Url : https://www.diariodocentrodomundo.com.br/essencial/anvisa-recebeu-169-
ameacas/ 

Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-12-27
Título: Chance de morrer por covid-19 é até 60 vezes maior entre não vacinados
Descrição: Estudo do Centro de Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos 
indica que a chance de pessoas não vacinadas morrerem de covid-19 pode ser 60 
vezes maior que a de vacinados. De acordo com dados coletados nos últimos meses,
foram detectadas 61 mortes por milhão de pessoas não vacinadas no país. Mas esse
número cai para cinco por milhão entre vacinados com duas doses; e para um por 
milhão para quem que recebem a terceira dose de reforço. Sobre a suscetibilidade
a infecções, autoridades apontam para 4.510 casos por milhão entre não 
vacinados; para 1.340 para pessoas com duas doses; e 480 entre os que receberam 
o reforço.
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2021/12/chance-de-
morrer-por-covid-19-e-ate-60-vezes-maior-entre-nao-vacinados/ 

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-27 19:42:39
Título: Lewandowski envia à PGR pedido de investigação de Bolsonaro por ameaças 
a técnicos da Anvisa
Descrição: Durante live nas redes sociais, o presidente defendeu a divulgação do
nome de servidores da Agência que votaram a favor da vacinação infantil contra a
Covid
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lewandowski-pgr-pedido-bolsonaro-
anvisa/

Fonte: International Le Monde.fr.
Título: Brasil: o número de mortes por inundação aumenta para 20, 63.000 pessoas
deslocadas
Descrição: Fortes chuvas causaram a ruptura de represas e transbordamento de 
rios no Estado da Bahia durante o fim de semana.
Url :https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/12/28/au-bresil-le-bilan-des-
inondations-passe-a-20-morts-63-000-personnes-deplacees_6107463_3244.html
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Fonte: Carta Capital
Data: 2021-12-27
Título: Em meio a catástrofe na Bahia, Bolsonaro viaja para passar Reveillón no 
litoral de Santa Catarina.
Descrição: Pelo menos 72 municípios estão em situação de emergência. Vinte 
pessoas já morreram em decorrência das enchentes.
Url : https://www.cartacapital.com.br/cartaexpressa/em-meio-a-catastrofe-na-
bahia-bolsonaro-viaja-para-passar-reveillon-no-litoral-de-santa-catarina/ 

Fonte: Congresso em Foco
Título: Enchentes na Bahia: Lula defende ajuda das Forças Armadas
Descrição: Em seu perfil no Twitter, o ex-presidente Lula anunciou ter 
conversado com o governador da Bahia, Rui Costa (PT), e defendido que o mesmo 
procure ajuda das Forças Armadas para lidar com as enchentes que assolam o sul 
do estado. “Sem nenhum tipo de veto político, mas sim para ajudar o povo da 
Bahia”, orientou. [ ]The post Enchentes na Bahia: Lula defende ajuda das Forças 
Armadas appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/lula-forcas-armadas-enchentes-
bahia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-27 17:37:03
Título: Após pressão do MPF, governo Bolsonaro recua e cancela autorizações de 
garimpo na Amazônia
Descrição: Região, conhecida como Cabeça do Cachorro, é uma das áreas mais 
preservadas da Amazônia e abriga 23 etnias indígenas. Heleno autorizou 6 dos 7 
projetos de mineração de ouro em \terrenos da União\
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pressao-mpf-governo-recua-cancela-
garimpo-amazonia/

Fonte: Montedo
Data: 2021-12-27
Título: Governo Bolsonaro recua e cancela autorizações para garimpo na Amazônia
Descrição: A decisão foi tomada após o MPF ter instaurado procedimento de 
investigação para apurar eventuais riscos socioambientais. O governo federal 
cancelou hoje sete autorizações de projetos de pesquisa de ouro na região de São
Gabriel de Cachoeira, na Amazônia, considerada a cidade mais indígena do país. 
Os atos foram publicados hoje no Diário Oficial da União e são assinados pelo 
ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. A 
decisão do governo federal foi tomada após o Ministério Público Federal ter 
instaurado procedimento de investigação para apurar eventuais riscos 
socioambientais dos projetos de pesquisa.
As autorizações preliminares haviam sido concedidas por Heleno e, segundo o MPF,
abria margem para que fosse autorizada a mineração em terras indígenas, uma 
proposta defendida por Jair Bolsonaro.
Url : https://www.montedo.com.br/2021/12/27/governo-bolsonaro-recua-e-cancela-
autorizacoes-para-garimpo-na-amazonia/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-27 20:39:06
Título: Justiça determina pagamento de R$ 133 mi a indígenas para autorizar obra
em reserva na Amazônia
Descrição: \É inequívoco que obra está causando ao povo Waimiri Atroari prejuízo
e restrição ao uso de recursos\, diz decisão
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/27/justica-determina-pagamento-de-
r-133-mi-a-indigenas-para-autorizar-obra-em-reserva-na-amazonia

Fonte: Brasil 247
Data: 2021-12-28
Título: Alvarez & Marsal terá que revelar tudo que pagou ao ex-juiz suspeito 
Sergio Moro
Descrição: O Tribunal de Contas da União quer saber como a empresa estadunidense
Alvarez & Marsal lucrou com a Lava Jato, na quebra das construtoras brasileiras,
e como remunerou o ex-juiz Sergio Moro, declarado suspeito e parcial pelo 
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Supremo Tribunal Federal. A decisão foi tomada pelo ministro Bruno Dantas, 
acatando a um pedido do procurador Lucas Furtado. Com isso, será possível saber 
se e como o ex-juiz suspeito se tornou multimilionário, num período em que o 
Brasil se tornava mais pobre. De acordo com o Dieese, as ações tomadas por Moro 
destruíram nada menos do que 4,4 milhões de empregos no Brasil, mas os processos
de recuperação judicial de empresas como Odebrecht e OAS foram assumidos pela 
Alvarez & Marsal, que depois o contratou, num modelo conhecido como "porta 
giratória" nos Estados Unidos. Isso significa que agentes públicos são pagos por
empresas que favoreceram, depois que deixam suas funções.
Url : https://www.brasil247.com/brasil/alvarez-marsal-tera-que-revelar-tudo-que-
pagou-ao-ex-juiz-suspeito-sergio-moro 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-12-27
Título: Militares gastam dinheiro de combate a covid com bebida, picanha e filé mignon
Descrição: O dinheiro da saúde gasto por militares em carnes e bebidas já é um 
dos principais assuntos pesquisados no Google nesta segunda-feira (27). O 
Tribunal de Contas da União (TCU) aponta que o Ministério da Defesa, responsável
pelas Forças Armadas, gastou cerca de meio milhão de reais dos recursos 
destinados ao enfrentamento da Covid-19 com itens alimentícios de luxo em 2020, 
como picanha e filé mignon.
Url : https://www.cut.org.br/noticias/militares-gastam-dinheiro-de-combate-a-
covid-com-bebida-picanha-e-file-mignon-8c19 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-27 16:03:22
Título: Greve nacional dos trabalhadores da Receita Federal tem início nesta 
segunda-feira (27) 
Descrição: Servidores estão insatisfeitos porque o orçamento público aprovado 
para 2022 cortou verbas destinadas à instituição
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/27/greve-nacional-dos-
trabalhadores-da-receita-federal-tem-inicio-nesta-segunda-feira-27
 
Fonte: Poder360
Título: Túlio Gadêlha critica Eduardo Bolsonaro por print falso
Descrição: Filho do presidente teria adulterado letreiro com pautas do programa 
“Encontro”, Fátima Bernades vai acionar Justiça
Url :https://www.poder360.com.br/brasil/tulio-gadelha-critica-eduardo-bolsonaro-
por-print-falso/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-27 18:13:58
Título: Sargento da Marinha usa hierarquia para forçar aluna a ir a motel e é 
condenado por assédio
Descrição: Réu foi condenado a participar do curso online \Assédio Moral e 
Sexual no Trabalho\ oferecido pelo Senado Federal
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/27/sargento-da-marinha-usa-
hierarquia-para-forcar-aluna-a-ir-a-motel-e-e-condenado-por-assedio
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-27 08:03:20
Título: Desmond Tutu: mundo perde voz histórica na luta pela igualdade
Descrição: Aitivista contra o apartheid e vencedor do Nobel da Paz morreu aos 90
anos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/27/desmond-tutu-mundo-perde-voz-
historica-na-luta-pela-igualdade

Fonte: Deutsche Welle: DW-WORLD.DE - Alemanha
Título: O legado contemporâneo de Marlene Dietrich
Descrição: Dietrich completaria 120 anos neste 27 de dezembro. Ícone do estilo, 
atriz alemã que conquistou Hollywood também se destacou por sua oposição ao 
nazismo. Cosmopolita e independente, sua vida ainda serve de modelo.
Url :https://www.dw.com/pt-br/o-legado-contemporâneo-de-marlene-dietrich/a-
60267649?maca=bra-rss-br-all-1030-rdf
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-28 00:28:39
Título: Caos aéreo: 2.800 voos são cancelados por causa do avanço da ômicron
Descrição: A virada do Ano Novo promete ser caótico por causa do avanço da 
ômicron sobretudo nos Estados Unidos, Europa e China. Segundo o site Flight 
Aware, ao menos 2.800 voos foram cancelados nesta segunda-feira (27/12) no mundo
devido à variante do coronavírus. Desde o fim de semana de Natal, cerca  Bem-
vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/caos-aereo-2-800-voos-sao-
cancelados-por-causa-do-avanco-da-omicron/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-27 17:04:25
Título: Bolsonaro vai à pescaria enquanto a Bahia está submersa pela chuva 
[vídeo]
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro (PL) deu mais [mau] exemplo de falta de 
empatia com o sofrido povo brasileiro. O mandatário preferiu pescar nas férias 
em Santa Catarina enquanto 72 municípios da Bahia está submerso pelas chuvas que
castigam o estado nordestino desde o início de dezembro. Antes, porém, Bolsonaro
curtiu  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do 
Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/bolsonaro-vai-a-pescaria-em-sc-
enquanto-a-bahia-esta-submersa-pela-chuva-video/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-27 13:29:42
Título: Fora Bolsonaro, diz Caetano Veloso após contrair covid-19
Descrição: O cantor e compositor baiano e a esposa Paula Lavigne foram 
diagnosticados positivo para o vírus O cantor e compositor Caetano Veloso, 79 
anos, mesmo com três doses de vacina, foi diagnosticado positivo para a covid-
19. A mulher dele, Paula Lavigne, também contraiu o vírus. Por causa da 
imunização, o  Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no 
Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/fora-bolsonaro-diz-caetano-veloso-
apos-contrair-covid-19/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-28 00:51:28
Título: “Delta Estácio Blues”, da cantora Juçara Marçal: o disco do ano
Descrição: Entre todas as tentativas de se criar uma nova canção popular 
brasileira, com todas as vestimentas que tem direito, o álbum é, de longe, o 
mais criativo, moderno e, sobretudo, sério
Url :https://revistaforum.com.br/rede/delta-estacio-blues-da-cantora-jucara-
marcal-o-disco-do-ano/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-28 00:35:28
Título: Covid não acabou: Caetano, Pugliese e outros artistas estão positivados
Descrição: Ao revelarem o teste positivo para a Covid, celebridades aproveitam 
para incentivar as pessoas a tomarem a dose de reforço e manterem os cuidados
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/covid-nao-acabou-caetano-
pugliese-e-outros-artistas-estao-positivados/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-27 22:49:27
Título: Queiroga tem expulsão da Sociedade Brasileira de Cardiologia pedida por 
médico
Descrição: De acordo com Bruno Caramelli, todos na entidade ficaram horrorizados
com o fato do ministro sugerir uma consulta pública para iniciar vacinação 
contra a covid em crianças
Url :https://revistaforum.com.br/politica/queiroga-tem-expulsao-da-sociedade-
brasileira-de-cardiologia-pedida-por-medico/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-27 21:59:25
Título: Nunes Marques mantém condenação de mulher por roubo de chocolate
Descrição: O ministro, primeira indicação de Bolsonaro ao STF, ignorou o 
princípio da insignificância
Url :https://revistaforum.com.br/politica/nunes-marques-mantem-condenacao-de-
mulher-por-roubo-de-chocolate/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-27 19:08:29
Título: Celso Amorim fala sobre projetos de Lula para recuperar imagem do Brasil
no exterior
Descrição: No Jornal da Fórum de hoje, às 17 horas, conversamos com o embaixador
Celso Amorim, considerado um dos mais importantes diplomatas no mundo, sobre os 
planos de um eventual governo Lula para recuperar a imagem do Brasil no mundo. 
Também conversamos com o historiador Rodrigo Perez, que está lançando o livro o 
Signo do Atraso [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/celso-amorim-fala-sobre-projetos-de-
lula-para-recuperar-imagem-do-brasil-no-exterior/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-27 19:05:08
Título: Após 3 anos, Bolsonaro cumpriu apenas 24,5% propostas de campanha
Descrição: Do total de 53 promessas apresentadas em 2018, 20 ainda não saíram do
papel, na área de Educação o governo impôs retrocesso
Url :https://revistaforum.com.br/politica/apos-bolsonaro-cumpriu-24-propostas-
campanha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-27 19:01:19
Título: General Heleno agora manda nas publicações das redes socais do governo
Descrição: De agora em diante, tudo fica ao seu critério, até mesmo a 
possibilidade de moderação das mensagens enviadas por usuários nas redes do 
governo
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/general-heleno-agora-manda-nas-
publicacoes-das-redes-socais-do-governo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-27 18:32:20
Título: Marqueteiros se negam a trabalhar para Moro: “criminalizou nossa 
atividade”
Descrição: O marqueteiro atual do ex-juiz é Fernando Vieira, que nunca fez uma 
campanha presidencial, ele procura um mais experiente
Url :https://revistaforum.com.br/politica/marqueteiros-se-negam-a-trabalhar-
para-moro-criminalizou-nossa-atividade/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-27 18:19:34
Título: Lula dispara no Rio Grande do Sul e PT lidera a corrida pro governo do 
Estado
Descrição: Quanto mais jovem mais gente vota em Lula no RS, acima de 60 anos é o
único segmento que Bolsonaro ganha. O pré-candidato do PT, Edegar Pretto, lidera
para o governo do estado
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/lula-dispara-no-rio-grande-
do-sul-e-pt-lidera-a-corrida-pro-governo-do-estado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-27 17:42:51
Título: Kalil diz que não sobe no palanque de Bolsonaro e Lula é um dos maiores 
líderes do mundo
Descrição: De acordo com o prefeito, “ser ventilado por ter apoio de um líder 
como o Lula, não envergonha ninguém. Deixa todo mundo muito orgulhoso”
Url :https://revistaforum.com.br/politica/kalil-diz-que-nao-sobe-no-palanque-de-
bolsonaro-e-lula-e-um-dos-maiores-lideres-do-mundo/
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-27 17:26:27
Título: Número de mortos por chuvas na Bahia chega a 20, mais de 430 mil pessoas
foram afetadas
Descrição: Setenta e dois municípios estão em situação de emergência. \Na 
história recente da Bahia, não lembro de tragédia tão grande“, disse o 
governador Rui Costa (PT)
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/numero-de-mortos-chuvas-bahia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-27 16:38:30
Título: Allan dos Santos e Sérgio Camargo trocam ofensas nas redes sociais: 
“Moleque de merda”
Descrição: Bolsonaristas brigaram após presidente da Fundação Palmares sair em 
defesa de Bolsonaro, que foi criticado por Olavo de Carvalho
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/allan-dos-santos-e-sergio-
camargo-ofensas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-27 15:15:38
Título: “Ninguém imaginava que Bolsonaro seria o pior presidente da história do 
Brasil”, diz Simone Tebet
Descrição: Senadora, que é pré-candidata à Presidência da República pelo MDB, se
mostrou favorável a um arranjo entre os candidatos da chamada \terceira via\: \
Temos uma avenida larga\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ninguem-imaginava-que-bolsonaro-seria-
o-pior-presidente-da-historia-do-brasil-diz-simone-tebet/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-27 13:28:44
Título: Chuvas na Bahia: Lula cobra ajuda das Forças Armadas “sem nenhum tipo de
veto político”
Descrição: Situação é extremamente grave no estado: quase 20 mil pessoas estão 
desabrigadas e 430 mil foram afetadas, 18 morreram, veja vídeos
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/chuvas-bahia-lula-forcas-armadas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-27 12:02:12
Título: Frota declara apoio a Marcelo Freixo na disputa pelo governo do RJ
Descrição: \Tenho certeza que fará o melhor governo de todos os tempos\, disse o
ex-bolsonarista
Url :https://revistaforum.com.br/politica/frota-apoio-a-marcelo-freixo-governo-
rj/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-27 11:09:30
Título: Cenas de “Não olhe para cima” remetem a vídeo de Natalia Pasternak de 
2020, assista
Descrição: A própria cientista apontou as semelhanças entre o vídeo em que 
aparece indignada com o \humor\ e \leveza\ utilizados para tratar o negacionismo
e cenas protagonizadas por DiCaprio e Jennifer Lawrence na comédia apocalíptica
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/cenas-nao-olhe-para-cima-
remetem-natalia-pasternak/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-27 10:07:41
Título: Militares gastaram recursos do combate à Covid com picanha, filé mignon 
e camarão, aponta TCU
Descrição: Segundo auditoria do TCU, em 2020 o Ministério da Defesa gastou R$ 
535 mil com itens não essenciais com uma verba que deveria ser utilizada para 
custear políticas contra a pandemia
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/militares-recursos-covid-picanha-file-
mignon-camarao/
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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: The Intercept
Data: 2021-12-28 05:07:16
Título: Ele rejeitou a oferta do FBI para se tornar um informante. Depois, sua 
vida foi arruinada.
Descrição: swad Khan não entendeu por que as pessoas estavam lhe dando os 
parabéns. Em uma manhã de fevereiro de 2017, saindo da cama em sua casa em um 
bairro de classe média alta em Karachi, no Paquistão, Khan viu uma enxurrada de 
mensagens de texto que tinham chegado na noite anterior, em sua maioria de 
velhos&#62,&#62,The post Ele rejeitou a oferta do FBI para se tornar um 
informante. Depois, sua vida foi arruinada. appeared first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2021/12/28/ele-rejeitou-oferta-informante-fbi/
 
Fonte: IHU Notícias
Data: 2021-12-27 03:00:00
Título: 'O centro do cristianismo não é a religião cristã, porém Cristo como 
representante de Deus'. Entrevista especial com Reinhold Bernhardt
Descrição: Se, de um lado, as pesquisas acadêmicas indicam que cresce o número 
daqueles que vivem indiferentes a Deus,  [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/615197-a-verdade-existencial-que-renovadamente-
transforma-sua-vida-entrevista-especial-com-reinhold-bernhardt
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-28 05:00:34
Título: Simples, curtos e bíblicos: veja o perfil de nomes mais escolhidos pelos
brasileiros em 2021
Descrição: RIO — Nomes simples, curtos, bíblicos e de santos foram os preferidos
pelos brasileiros em 2021, de acordo com dados da Associação Nacional dos 
Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). Entre os nomes masculinos, 
Miguel ocupa o topo do ranking, com 28.301 registros. Helena foi o mais 
registrado entre os nomes femininos, com 21.890.
Url :https://oglobo.globo.com/brasil/simples-curtos-biblicos-veja-perfil-de-
nomes-mais-escolhidos-pelos-brasileiros-em-2021-25333445
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-28 04:30:22
Título: Quem é Maurício Demétrio, delegado preso acusado de chefiar quadrilha e 
chamado de 'vagabundo' por Paes
Descrição: RIO — O delegado da Polícia Civil Maurício Demétrio Afonso Alves 
muitas vezes esteve envolvido em polêmicas durante a sua trajetória na 
corporação. Após começar na instituição em 3 de maio de 2001, Demétrio já passou
por diversas delegacias, quase todas especializadas — Entre elas as Delegacias 
do Meio Ambiente (DPMA), do Consumidor (Decon), de Roubos e Furtos de Automóveis
(DRFA) e a de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM). Foi 
mesta última que, segundo o Ministério Público do estado, o policial usava a 
estrutura para negociar e cobrar propina de comerciantes da Rua Teresa, em 
Petrópolis, na Região Serrana. 
Url :https://oglobo.globo.com/rio/quem-mauricio-demetrio-delegado-preso-acusado-
de-chefiar-quadrilha-chamado-de-vagabundo-por-paes-25333200
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-27 23:21:26
Título: Chuvas na Bahia: os fenômenos extremos que causam a tragédia no Estado
Descrição: Pelo menos 20 pessoas morreram e mais de 31 mil precisaram deixar 
suas casas temporária ou definitivamente por causa das fortes chuvas que atingem
parte da Bahia desde o início de novembro.
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Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59804297?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-27 21:40:56
Título: As imagens da tragédia das chuvas na Bahia
Descrição: Dois meses de chuvas intensas têm castigado moradores de municípios 
da Bahia.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59805922?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-27 20:32:00
Título: Covid: voos cancelados causam caos global no período das festas
Descrição: Avanço da ômicron em meio à necessidade de isolar tripulantes 
potencialmente infectados tem levado a milhares de atrasos ou cancelamentos, a 
maioria deles em aeroportos dos EUA e da China.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59805332?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-28 00:00:00
Título: Lula não pode fazer aliança a qualquer preço, diz Erundina
Descrição: Decana da esquerda brasileira, a deputada federal Luiza Erundina, 87 
(PSOL-SP), diz que a oposição não pode titubear diante da candidatura à 
reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) e prega união em torno de Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT), mas faz ressalvas sobre as alianças.Leia mais 
(12/28/2021 - 04h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/lula-nao-pode-fazer-alianca-a-qualquer-preco-diz-
erundina.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-27 00:00:00
Título: Kalil critica Bolsonaro, elogia Lula e dispensa 'pedigree' para governar
Minas Gerais
Descrição: Alçado a um dos principais líderes políticos de Minas Gerais depois 
de ter sido reeleito prefeito de Belo Horizonte em primeiro turno no ano 
passado, Alexandre Kalil (PSD) prepara o lançamento de sua candidatura ao 
Governo de Minas Gerais.Leia mais (12/27/2021 - 10h00)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/kalil-critica-bolsonaro-elogia-lula-e-dispensa-pedigree-para-
governar-minas-gerais.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-27 19:10:00
Título: Projeto regulamenta emissão de certidão que reconhece a ocupação de 
terra pública na Amazônia Legal
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/827047-projeto-regulamenta-emissao-de-
certidao-que-reconhece-a-ocupacao-de-terra-publica-na-amazonia-legal/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-27 18:21:00
Título: Comissão aprova regras para consórcios públicos voltados ao meio 
ambiente
Descrição: Estados e municípios poderão se unir, por exemplo, para constituir 
brigada de incêndio que combata queimadas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/842045-comissao-aprova-regras-para-
consorcios-publicos-voltados-ao-meio-ambiente/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-27 12:30:00
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Título: Comissão aprova projeto que prevê exame médico pelo SUS para candidato 
de baixa renda em concurso público
Descrição: Para relator, a medida ajudará a garantir condições iguais de acesso 
a cargos efetivos
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/841986-comissao-aprova-projeto-que-
preve-exame-medico-pelo-sus-para-candidato-de-baixa-renda-em-concurso-publico/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-28 06:00:00
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta terça-feira, 28 de dezembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil está acompanhando as matérias mais 
relevantes desta terça-feira (28), marcada pela assinatura por Biden do 
orçamento militar americano de 2022, pelo anúncio das datas e agenda da reunião 
entre a Rússia, EUA e OTAN e pelo bombardeio israelense do porto sírio de 
Latakia.
Url :https://br.sputniknews.com/20211228/manha-com-sputnik-brasil-destaques-
desta-terca-feira-28-de-dezembro-20838749.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-28 05:07:23
Título: Assassinato de general Soleimani pelos EUA é 'verdadeiro exemplo de 
terrorismo de Estado', diz Irã
Descrição: O assassinato de Qassem Soleimani foi um ato de terrorismo de Estado 
e o Irã não descansará até que aqueles que perpetraram este crime \hediondo\ 
sejam punidos, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano,
Saeed Khatibzadeh.
Url :https://br.sputniknews.com/20211228/assassinato-de-general-soleimani-pelos-
eua-e-verdadeiro-exemplo-de-terrorismo-de-estado-diz-ira-20838420.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-27 16:46:02
Título: Tratamento de Assange se enquadra nos padrões de 'grande criminalidade' 
da OTAN, diz seu pai
Descrição: John Shipton, pai do fundador do WikiLeaks, denunciou a \farsa\ do 
processo contra Julian Assange, que considerou ser \grave atentado à justiça\.
Url :https://br.sputniknews.com/20211227/tratamento-de-assange-se-enquadra-nos-
padroes-de-grande-criminalidade-da-otan-diz-seu-pai-20832450.html
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-27 10:04:48
Título: Hamas adverte Israel a 'preparar-se para batalha' após incursões 
antipalestinas na Cisjordânia
Descrição: Israel deve preparar-se para \uma batalha integral\ com todo o povo 
palestino, afirma um dos líderes do Movimento de Resistência Islâmica da 
Palestina (Hamas).
Url :https://br.sputniknews.com/20211227/hamas-adverte-israel-a-preparar-se-
para-batalha-apos-incursoes-antipalestinas-na-cisjordania-20827225.html
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Siria considera crímenes de guerra los planes israelíes en el Golán
Descrição: 28 de diciembre de 2021,   1:15Damasco, 28 dic (Prensa Latina) El 
gobierno sirio manifestó hoy su enérgica condena a los nuevos planes aprobados 
por Israel para construir asentamientos en el Golán ocupado y dijo que los 
mismos equivalen a crímenes de guerra.
Url :http://es.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=498302&SEO=siria-considera-
crimenes-de-guerra-los-planes-israelies-en-el-golan
 
Fonte: Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina
Título: Israel bombardea puerto comercial de Latakia en Siria
Descrição: 27 de diciembre de 2021,   23:37Por Fady MaroufDamasco, 27 dic 
(Prensa Latina) Por segunda vez en menos de un mes, el ejército israelí atacó 
hoy con misiles el puerto comercial de la ciudad de Latakia, ubicada a 334 
kilómetros al noroeste de la capital, en la costa siria del Mediterráneo.
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