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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-30
Título: Carta aberta da mãe de Julian Assange ao mundo: "Pesadelo constante"
Descrição: ….Muitas pessoas ficaram traumatizadas ao ver uma superpotência 
vingativa usando seus recursos ilimitados para intimidar e destruir um indivíduo
indefeso. Quero agradecer a todos os cidadãos decentes e atenciosos que 
protestam globalmente contra a brutal perseguição política que Julian sofreu.
Continue levantando sua voz para seus políticos até que isso seja tudo que eles 
vão ouvir. Sua vida está em suas mãos." Christine Ann Assange.
Url : https://www.brasildefato.com.br/2021/12/30/carta-aberta-da-mae-de-julian-
assange-ao-mundo-pesadelo-constante 

Fonte: Global Times - China
Data: 20221-12-30
Título: O caso Assange define as falhas dos EUA e dos direitos humanos
Descrição: Ao sediar a primeira "Cúpula da Democracia", os Estados Unidos 
tentaram satisfazer seu desejo de liderança e destaque. Ele nunca poderia 
imaginar que o Reino Unido, seu aliado mais próximo, poderia ter conseguido 
roubar os holofotes ao permitir que Julian Assange fosse extraditado para os 
Estados Unidos sob acusações de espionagem à margem da cúpula. O Reino Unido não
tinha intenção de escolher o momento certo, mas ainda assim foi um tapa na cara 
de seu aliado transatlântico. Mas o drama colocou Assange e sua provação pessoal
de volta aos holofotes, destruindo a reivindicação da América por liberdade e 
direitos humanos.
Url :  https://www.globaltimes.cn/page/202112/1243791.shtml 

Fonte: Carta Capital
Data: 2021-12-30
Título: A sociedade brasileira é cúmplice da violência policial.
Descrição: Neste fim de 2021, ligo para Seu Jurandy para me informar sobre o 
processo na Justiça contra os policiais indiciados pelo assassinato de seu filho
Geovane. O jovem foi levado por uma viatura da Polícia Militar da Bahia em 
agosto de 2014 e desapareceu  Por uma triste coincidência, na mesma semana, um 
policial na cidade de Saint Louis, nos EUA, matou o jovem Michael Brown, 
provocando uma onda de protestos que deram notoriedade mundial ao movimento 
Black Lives Matter. Duas semanas depois, o corpo de Geovane foi encontrado 
mutilado no matagal de um parque na periferia de Salvador. A morte de Geovane 
não gerou, porém, uma onda de protestos no Brasil. No enterro no Semiárido 
baiano, de onde a família veio há décadas em busca de empregos e de uma vida 
melhor, somente estavam presentes os parentes, muitos amigos, dois ou três 
repórteres e nenhum representante do Estado, nenhum formador de opinião, ao 
contrário do funeral de Michael Brown que juntou políticos, intelectuais e 
artistas como Spike Lee.
Url : https://www.cartacapital.com.br/opiniao/a-sociedade-brasileira-e-cumplice-
da-violencia-policial/ 

Fonte: Jacobin
Data: 2021-12-30
Título: “A defesa de nossos mortos é também a defesa da vida”
Descrição: O novo álbum do rapper nordestino socialista Don L estourou neste 
final do ano e já bateu mais de 5 milhões de reproduções no Spotify. Conversamos
com ele sobre o processo de criação de seu novo disco, o poder da memória na 
construção de novos horizontes revolucionários e como reverter o estrago 
neoliberal e a naturalização da necropolítica no Brasil.
Url : https://jacobin.com.br/2021/12/a-defesa-de-nossos-mortos-e-tambem-a-
defesa-da-vida/ 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-30 17:37:08

http://www.labdadosbrasil.com/
https://www.globaltimes.cn/page/202112/1243791.shtml
https://www.brasildefato.com.br/2021/12/30/carta-aberta-da-mae-de-julian-assange-ao-mundo-pesadelo-constante
https://www.brasildefato.com.br/2021/12/30/carta-aberta-da-mae-de-julian-assange-ao-mundo-pesadelo-constante
https://jacobin.com.br/2021/12/a-defesa-de-nossos-mortos-e-tambem-a-defesa-da-vida/
https://jacobin.com.br/2021/12/a-defesa-de-nossos-mortos-e-tambem-a-defesa-da-vida/
https://www.cartacapital.com.br/opiniao/a-sociedade-brasileira-e-cumplice-da-violencia-policial/
https://www.cartacapital.com.br/opiniao/a-sociedade-brasileira-e-cumplice-da-violencia-policial/


Título: Após tragédia na Bahia, chuvas intensas rumam ao Sudeste, 124 cidades 
estão em emergência em MG
Descrição: Nos próximos dias, o corredor de umidade deverá se deslocar para a 
grande Belo Horizonte e Rio de Janeiro
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/30/apos-tragedia-na-bahia-chuvas-
intensas-rumam-ao-sudeste-124-cidades-estao-em-emergencia-em-mg

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 22:31:03
Título: Vídeo: Alheio às tragédias e mortos do Brasil, Bolsonaro “brinca” em 
parque de SC
Descrição: Em eternas férias, presidente ignora o aumento de casos de Covid-19, 
vidas perdidas nas enchentes da Bahia e Minas Gerais e outras mazelas do país, 
muitas por sua responsabilidade direta
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/video-alheio-as-tragedias-e-
mortos-do-brasil-bolsonaro-brinca-em-parque-de-sc/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-30 22:53:30
Título: Como vetos de Bolsonaro à lei do Auxílio Brasil afetam o programa
Descrição: Bolsonaro vetou trechos que criavam metas de redução da pobreza e que
determinava que todas as famílias elegíveis fossem atendidas.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59834350?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 19:20:45
Título: PDT vai ao STF contra Bolsonaro por campanha antivacina: “Profeta da 
ignorância”
Descrição: Carlos Lupi critica Bolsonaro por proibir as Instituições Federais de
Ensino de exigirem comprovante de vacinação na volta às aulas presenciais, veja 
vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/pdt-vai-ao-stf-contra-bolsonaro-
por-campanha-antivacina-profeta-da-ignorancia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 18:43:44
Título: Bolsonaro incentiva crimes contra Anvisa, diz Barra Torres
Descrição: O chefe da Anvisa criticou o presidente Jair Bolsonaro pelos ataques 
após a liberação da vacinação em crianças
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-incentiva-crimes-contra-
anvisa-diz-barra-torres/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-30 17:13:24
Título: No Paraná, “Natal Sem Fome”, do MST, distribui 87,5 toneladas de 
alimentos e 4 mil marmitas 
Descrição: “É muito gratificante poder compartilhar aquilo que a gente tem de 
sobra na mesa”, diz camponês acampado no estado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/30/no-parana-natal-sem-fome-do-mst-
distribui-87-5-toneladas-de-alimentos-e-4-mil-marmitas

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 22:05:03
Título: Omissão federal: Novas denúncias mostram abandono de yanomamis e 
crianças desnutridas
Descrição: Povo originário da maior reserva indígena do Brasil, que fica em 
Roraima, segue largado à própria sorte, sem qualquer auxílio das autoridades do 
governo de Jair Bolsonaro. As imagens de meses atrás tornam a se repetir
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/omissao-federal-denuncias-mostram-
abandono-yanomamis-criancas-desnutridas/
 
Fonte: Rede Brasil Atual
Data: 2021-12-30
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Título: Perspectivas para a economia em 2022 são ‘limitadas’ e apontam 
estagflação
Descrição: Para o presidente do Conselho Federal de Economia, cenário mais 
provável é de crescimento perto de zero e inflação ainda incômoda
Url : https://www.redebrasilatual.com.br/economia/2021/12/perspectivas-economia-
2022-limitadas-estagflacao/ 

Fonte: CUT - Brasil
Data: 2021-12-30
Título: Resistência e esperança são as missões principais para 2022
Descrição: Carmen Foro, Secretária Geral da CUT faz um balanço das lutas dos 
últimos anos e reforça que 2022, ano de eleições, é tempo de se apoiar na 
resistência e na esperança para reconstruir o Brasil
Url : https://www.cut.org.br/noticias/resistencia-e-esperanca-sao-as-missoes-
principais-para-2022-98d4 

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-30 16:48:45
Título: Escritora Lya Luft morre aos 83 anos de idade, em Porto Alegre
Descrição: Autora de 31 livros, Lya lutava contra um câncer de pele há sete 
meses
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/30/escritora-lya-luft-morre-aos-83-
anos-de-idade-em-porto-alegre

Fonte: Congresso em Foco
Título: Auditores param quase completamente em protesto por falta de reajuste
Descrição: Os protestos dos auditores da Receita Federal aos cortes 
orçamentários que impediram o reajuste da categoria, somados à indignação quanto
ao aumento discricionário dos salários das polícias, determinado pelo presidente
Jair Bolsonaro, cresceram em intensidade. Nota do Sindifisco Nacional afirma 
que, neste momento, 951 servidores da categoria já entregaram seus cargos de 
chefia. A adesão [ ]The post Auditores param quase completamente em protesto por
falta de reajuste appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/area/governo/auditores-param-quase-
completamente-em-protesto-por-falta-de-reajuste/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-30 10:55:23
Título: Saiba como ajudar as centenas de milhares de pessoas afetadas pelas 
enchentes na Bahia
Descrição: Solidariedade move grupos, ONGs, igrejas e outras instituições que se
mobilizam por doações às vítimas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/30/saiba-como-ajudar-as-centenas-
de-milhares-de-pessoas-afetadas-pelas-enchentes-na-bahia

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 14:57:31
Título: Bolsonaro comete improbidade administrativa ao passear de jet sky da 
Marinha, diz jurista
Descrição: Pedro Serrano, professor da PUC-SP, diz que uso da moto aquática da 
Marinha por Bolsonaro configura \peculato de uso\, quando há desvio de função de
algo adquirido pelo poder público.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-comete-
improbidade-administrativa-ao-passear-de-jet-sky-da-marinha-diz-jurista/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2021-12-30 08:38:59
Título: Chuvas na Bahia: moradoras de Itabuna mostram suas casas e relatam 
solidariedade
Descrição: “Isso aí mostrou que nós não vamos levar nada, né? Só as coisas boas 
que a gente faz”, diz sobrevivente
Url :https://www.brasildefato.com.br/2021/12/30/chuvas-na-bahia-moradoras-de-
itabuna-mostram-suas-casas-e-relatam-solidariedade
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Fonte: Blog do Esmael
Data: 2021-12-31 00:43:11
Título: Requião: “Não descarto filiação no PT para disputar o governo do Paraná”
[vídeo]
Descrição: O ex-governador e ex-senador Roberto Requião (sem partido) disse 
nesta quinta-feira (30/12) que não descarta se filiar no PT ao confirmar que irá
concorrer ao governo do Paraná nas eleições de 2022. Não descarto filiação no 
PT. Por que não? Eu também já recebi convites de diversos partidos, como PSB,  
Bem-vindo à verdade, o post %% POSTLINK %% apareceu primeiro no Blog do Esmael.
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2021/12/requiao-nao-descarto-filiacao-no-
pt-para-disputar-o-governo-do-parana-video/
 
Fonte: Congresso em Foco
Título: Vó Luíza de Iemanjá, centenária que testemunhou o Brasil de ontem e de 
hoje
Descrição: A centenária Yalorixá Luíza de Iemanjá, chamada carinhosamente por 
internautas e adeptos das religiões de matriz africana de Vó Luíza, tem chamado 
a atenção de muita gente devido sua história de vida. Nascida no interior de uma
senzala, no sul do Brasil, numa sexta-feira santa, cujo o ano não se sabe ao 
certo, já que [ ]The post Vó Luíza de Iemanjá, centenária que testemunhou o 
Brasil de ontem e de hoje appeared first on Congresso em Foco.
Url :https://congressoemfoco.uol.com.br/blogs-e-opiniao/colunistas/vo-luiza-de-
iemanja-centenaria-que-testemunhou-o-brasil-de-ontem-e-de-hoje/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-31 01:15:40
Título: O irônico destino media life do filme ‘Não Olhe para Cima’ – Por Wilson 
Ferreira
Descrição: O diretor e roteirista Adam MacKay é considerado o “profeta da 
raiva”: seu tema preferido é sobre pessoas que parecem estar anestesiadas ou 
indiferentes a catástrofes que se aproximam, como nos filmes “A Grande Aposta” e
a série “Sucession”
Url :https://revistaforum.com.br/rede/o-ironico-destino-media-life-do-filme-nao-
olhe-para-cima/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-31 00:54:57
Título: Não dá pra esperar coisa boa em 2022, mas ainda podemos sonhar com 2023
Descrição: Na Fórum Folia desta semana, Tuta do Uirapuru tenta se desprender do 
pessimismo, recordando o desfile da Dragões da Real no carnaval de 2015
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/nao-da-esperar-coisa-boa-2022-ainda-
podemos-sonhar-2023/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-31 00:01:23
Título: Mulheres do PT defendem Dilma e criticam “artifícios para obstaculizar a
participação de mulheres na política”
Descrição: Washington Quaquá, um dos vice-presidentes do PT, disse que a ex-
presidenta Dilma Rousseff não tem mais \relevância política\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mulheres-pt-defendem-dilma-e-criticam-
artificios-obstaculizar-mulheres-na-politica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 22:52:28
Título: Bolsonaro critica ajuda da Argentina à Bahia e recebe ligação de 
chanceler no meio de live
Descrição: O presidente Jair Bolsonaro se irritou com ligação do ministro das 
Relações Exteriores durante transmissão ao vivo em que minimizou ajuda 
humanitária oferecida pela Argentina à Bahia, número de mortos chegou a 25 no 
estado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-critica-ajuda-argentina-
bahia-e-recebe-ligacao-de-chanceler-live/
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Data: 2021-12-30 22:48:21
Título: Então, que venha 2022 – Por Julian Rodrigues
Descrição: Contra o ódio, pela diversidade e pelos direitos humanos. Pelas 
mulheres. Pelas pretas e pretos. Pelos indígenas, pela floresta. Por todas nós. 
Feliz 2022, se for com Lula Presidente
Url :https://revistaforum.com.br/rede/entao-que-venha-2022-por-julian-rodrigues/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 22:03:31
Título: Petrobrás mantém petroleiros suspeitos de Covid-19 a bordo em plataforma
Descrição: Denúncia de petroleiros aponta que 28 trabalhadores com suspeita de 
Covid não foram isolados ou testados
Url :https://revistaforum.com.br/movimentos/petrobras-mantem-petroleiros-
suspeitos-covid-19-a-bordo-plataforma/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 21:03:39
Título: Covid-19: Governo do México libera vacina cubana Abdala para uso 
emergencial
Descrição: A Abdala, um dos seis imunizantes cubanos contra o coronavírus, 
apresentou mais de 92% de eficácia no esquema de três doses
Url :https://revistaforum.com.br/global/covid-19-governo-do-mexico-libera-
vacina-cubana-abdala-para-uso-emergencial/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 20:16:35
Título: Covid-19: UFRJ ignora medida de Bolsonaro e exigirá comprovante de 
vacinação
Descrição: O MEC desrespeita a autonomia didático-científica, administrativa e 
de gestão financeira e patrimonial das universidades, diz nota da reitoria
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/covid-19-ufrj-ignora-medida-de-
bolsonaro-e-exigira-comprovante-de-vacinacao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 19:32:13
Título: Após recusa de Bolsonaro, Argentina insiste em ajudar a Bahia e Rui 
Costa aceita
Descrição: O governador Rui Costa (PT) anunciou pelas redes que irá receber a 
ajuda humanitária argentina que foi rejeitada pelo governo Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/rui-costa-aceita-ajuda-argentina-bahia-
bolsonaro-recusa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 18:28:11
Título: PT quer investigação de Braga Netto por compra de filé mignon, picanha e
camarão
Descrição: Auditoria do TCU aponta que os R$ 535 mil reais usados para a compra 
das iguarias seriam destinados ao combate à Covid-19
Url :https://revistaforum.com.br/politica/pt-quer-investigacao-de-braga-netto-
por-compra-de-file-mignon-picanha-e-camarao/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 17:48:34
Título: Moro assume crime e diz que Lava Jato foi quem melhor combateu o PT
Descrição: Moro era juiz, ele não poderia falar como alguém da operação Lava 
Jato, pois estaria lá para julgar. Agora o ex-juiz admitiu que atuou contra o PT
e Lula
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/blogdorovai/moro-assume-crime-e-diz-que-
lava-jato-foi-quem-melhor-combateu-o-pt/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 17:29:24
Título: Vídeo: PMs torturam homem algemado com choque elétrico no interior de SP
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Descrição: O deputado Emidio de Souza, presidente da Comissão de Direitos 
Humanos da Alesp, classificou as cenas como “revoltantes” e pediu apuração do 
caso à Corregedoria e à Ouvidoria da polícia
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/video-pms-torturam-homem-algemado-com-
choque-eletrico-no-interior-de-sp/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 17:10:56
Título: Bolsonarista que matou cão em ameaça à Anvisa tem 17 anos e faz parte de
grupo nazista no RS
Descrição: Jovens teriam ecoado a revolta de Jair Bolsonaro (PL), que se irritou
com a liberação da vacina da Pfizer para uso em crianças. Grupo fez ameaças a 
delegada e tinha plano de \metralhar uma escola\
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/bolsonarista-que-matou-cao-em-ameaca-a-
anvisa-tem-17-anos-e-faz-parte-de-grupo-nazista-no-rs/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 16:56:52
Título: Sede do governo argentino, Casa Rosada recebe ameaça de bomba
Descrição: De acordo com as primeiras informações, o palácio oficial da 
presidência da Argentina está cercado pelas brigadas das polícias Federal e 
Municipal
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/governo-argentino-casa-rosada-bomba/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 16:23:20
Título: “Repugnante e imoral”, diz Flávio Dino sobre Bolsonaro recusar ajuda 
argentina à Bahia
Descrição: O país vizinho ofereceu envio imediato de uma missão com dez 
profissionais dos Capacetes Brancos, grupamento especializado em resgates, 
logística e apoio psicossocial, governo brasileiro rejeitou
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/repugnante-e-imoral-diz-
flavio-dino-sobre-bolsonaro-recusar-ajuda-argentina-a-bahia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 15:47:51
Título: Lula é convidado para palestrar na Universidade de Columbia
Descrição: O objetivo da instituição é que o ex-presidente participe de um 
evento mediado por Joseph Stiglitz, prêmio Nobel de Economia em 2001, que 
avalizou o convite
Url :https://revistaforum.com.br/global/lula-e-convidado-para-palestrar-na-
universidade-de-columbia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 15:46:53
Título: Bolsonaro visita o Beto Carrero World, na Bahia já morreram 24 pessoas
Descrição: Presidente já andou de jet ski duas vezes, cortou o cabelo e fez um 
jogo na Mega-Sena da virada
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro-visita-o-beto-carrero-world-
na-bahia-ja-morreram-24-pessoas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 15:39:09
Título: Paolla Oliveira pede Fora Bolsonaro em 2022: “Não consigo pensar em nada
que deseje mais”
Descrição: Atriz lembrou, ainda, que o próximo ano será \decisivo e importante\.
Artista já foi atacada em outras ocasiões por criticar Bolsonaro e suas decisões
no governo federal
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/paolla-oliveira-pede-fora-
bolsonaro-em-2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 14:38:58
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Título: Lula ultrapassa Bolsonaro também nas redes e lidera ranking de 
popularidade digital
Descrição: Popularidade de Lula nas redes acompanha as pesquisas eleitorais, que
o colocam na frente de todos os outros candidatos, enquanto Bolsonaro derrete 
mês após mês
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/lula-ultrapassa-bolsonaro-redes-
ranking-de-popularidade-digital/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 14:29:29
Título: Cruzeiro é interrompido e retorna ao Porto de Santos com 70 pessoas com 
covid
Descrição: O navio MSC Splendida deixou, ao partir no domingo, 20 pessoas 
contaminadas na cidade, e seguiu viagem descuidadamente
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/cruzeiro-e-interrompido-e-retorna-
ao-porto-de-santos-com-70-pessoas-com-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 14:01:49
Título: Bolsonaro ignora Bahia e vai a jogo de futebol de sertanejos em primeira
agenda de 2022
Descrição: Partida terá a presença de Marrone, da dupla Bruno &#038, Marrone, e 
Gusttavo Lima. Presidente não pretende interromper férias para ir ao Estado 
devastado pelas chuvas
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-jogo-de-futebol-sertanejos-
2022/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 13:41:00
Título: Ivete Sangalo incentiva público a mandar Bolsonaro tomar no c* após 
desprezo pela Bahia
Descrição: A cena, que tem se repetido durante shows de vários artistas, 
aconteceu durante apresentação da cantora em Natal
Url :https://revistaforum.com.br/blogs/popnoticias/ivete-sangalo-incentiva-
publico-a-mandar-bolsonaro-tomar-no-c-apos-desprezo-pela-bahia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 13:20:01
Título: Lula lança retrospectiva de 2021: “amanhã vai ser melhor”, veja vídeo
Descrição: Na liderança das pesquisas de intenção de votos para 2022, Lula 
inicia o vídeo com a imagem em que tomou a primeira dose da vacina contra a 
Covid-19.
Url :https://revistaforum.com.br/politica/lula-lanca-retrospectiva-de-2021-
amanha-vai-ser-melhor-veja-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 12:47:50
Título: Bolsonaro proíbe exigência da vacina para volta às aulas em instituições
federais de Ensino
Descrição: Ministro da Educação, Milton Ribeiro seguiu ordens do presidente 
antivax e assina despacho publicado no Diário Oficial da União proibindo 
Instituições Federais de Ensino de adotarem o chamado \passaporte da vacina\ na 
volta às aulas presenciais
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-proibe-exigencia-
da-vacina-para-volta-as-aulas-em-instituicoes-federais-de-ensino/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 12:38:07
Título: Menções negativas a Bolsonaro nas redes chegam a 72% após descaso com a 
Bahia
Descrição: Indicador de confiança no presidente caiu 12% no Twitter depois dele 
resolver ficar de férias em Santa Catarina em vez de visitar cidades devastadas 
pelas chuvas
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Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/mencoes-negativas-bolsonaro-
redes-sociais-bahia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 12:00:34
Título: “A diferença entre Lula, Dilma e o vagabundo”: vídeo sobre férias de 
Bolsonaro bomba nas redes
Descrição: Vídeo mostra Lula em visita a Palmares durante enchente, Dilma no 
velório das vítimas da boate Kiss e o presidente dançando funk enquanto a Bahia 
conta seus mortos
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/a-diferenca-entre-lula-dilma-e-o-
vagabundo-video-sobre-ferias-de-bolsonaro-bomba-nas-redes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 11:44:11
Título: Pecuaristas promovem boicote ao Bradesco após vídeo sobre consumo de 
carne
Descrição: O Bradesco se recusou a responder se a campanha “Carbono Neutro”, que
gerou a cizânia, foi produzida à revelia da direção da instituição
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pecuaristas-boicote-bradesco-carne/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 11:27:28
Título: Haddad venceu Bolsonaro em 411 das 417 cidades da Bahia em 2018
Descrição: Presidente não vai ao estado atingido pelas chuvas, ele diz a seus 
aliados que uma visita sua à região afetada não evitarias críticas a seu mandato
Url :https://revistaforum.com.br/politica/haddad-venceu-bolsonaro-em-411-das-
417-cidades-da-bahia-em-2018/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 11:10:44
Título: Merval Pereira, da Globo, diz que desprezo de Bolsonaro à Bahia vai 
eleger Lula no primeiro turno
Descrição: No Estadão, o ultradireitista William Waack diz que legado de 
Bolsonaro faz com que Lula seja \o favorito que todos terão de derrotar\
Url :https://revistaforum.com.br/midia/merval-pereira-da-globo-diz-que-desprezo-
de-bolsonaro-a-bahia-vai-eleger-lula-no-primeiro-turno/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2021-12-30 09:25:44
Título: Um 2022 de amor, consciência e Lula na Presidência
Descrição: A passagem de ano é sempre cercada de esperança. É quando temos a 
percepção que, realmente, o tempo está passando. E é neste momento em que 
buscamos colocar no papel nossa lista de sonhos. Em meio ao pesadelo vivido 
desde o golpe, que fez com que o governo protofascista de Jair Bolsonaro fosse 
implantado, precisamos [ ]
Url :https://revistaforum.com.br/videos/um-2022-de-amor-consciencia-e-lula-na-
presidencia/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2021-12-31 04:30:49
Título: O que foi 2021, em 10 discos
Descrição: De Caetano Veloso (que chega aos 80 anos em 2022 junto com Gilberto 
Gil, MiltonNascimento e Paulinho da Viola) a Billie Eilish (que completou 20 no 
último dia18), uma seleção do mais significativo que os músicos do mundo tiveram
a dizerao longo do ano. Discos que serviram de janela para uma população 
confinada.
Url :https://oglobo.globo.com/cultura/musica/o-que-foi-2021-em-10-discos-
25336728
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-31 08:02:12
Título: Qual é a origem dos rituais de Ano Novo no Brasil?
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Descrição: Mistura de tradições afro-brasileiras, crenças católicas e nome 
francês transformaram celebração no país.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42375112?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2021-12-30 21:27:40
Título: A fuga do afegão que chegou ao Brasil no Natal: 'Senti medo o tempo 
todo'
Descrição: Atiqullah diz ter apanhado do Talebã na fronteira e se escondido no 
Paquistão até conseguir visto humanitário e ser recebido, aqui, por seu irmão - 
que já é cidadão brasileiro.
Url :https://www.bbc.com/portuguese/internacional-59823592?
at_medium=RSS&at_campaign=KARANGA
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-30 00:00:00
Título: Datafolha: Preferência pelo PT chega a 28%, melhor resultado desde 2013
Descrição: Na esteira da aparente \onda Lula\ que se ergue para a eleição do ano
que vem, o PT alcançou seu melhor resultado na preferência partidária do 
brasileiro desde 2013. Segundo recente pesquisa Datafolha, o partido é o 
preferido de 28% dos entrevistados.Leia mais (12/30/2021 - 23h15)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/poder/2021/12/datafolha-preferencia-pelo-pt-chega-a-28-melhor-resultado-
desde-2013.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-30 00:00:00
Título: PDT pede para STF dar autonomia a reitores sobre exigência de passaporte
de vacinação
Descrição: O PDT entrará com uma ação no STF (Supremo Tribunal Federal) para 
pedir que seja concedida autonomia a reitores para decidir sobre a exigência de 
passaporte de vacinação.Leia mais (12/30/2021 - 16h28)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/pdt-pede-para-stf-dar-autonomia-a-reitores-sobre-
exigencia-de-passaporte-de-vacinacao.shtml
 
Fonte: Folha de S.Paulo - Poder - Principal
Data: 2021-12-30 00:00:00
Título: Estados falam em crise de leitos de UTI e pressionam Ministério da Saúde
Descrição: Governadores e secretários estaduais têm pressionado o Ministério da 
Saúde em relação ao custeio de leitos de UTI para 2022. Como o orçamento de R$ 5
bilhões apontado pelos secretários como necessário para manutenção de 5.000 dos 
11 mil leitos ampliados durante a pandemia já foi descartado, a previsão é a de 
redução progressiva de leitos habilitados nos próximos meses.Leia mais 
(12/30/2021 - 12h05)
Url 
:https://redir.folha.com.br/redir/online/poder/rss091/*https://www1.folha.uol.co
m.br/colunas/painel/2021/12/estados-falam-em-crise-de-leitos-de-uti-e-
pressionam-ministerio-da-saude.shtml
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2021-12-30 20:32:00
Título: Sancionada com vetos lei que permite edificações às margens de rios e 
lagos em área urbana
Descrição: Leis municipais específicas devem regulamentar a ocupação dessas 
áreas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/842532-sancionada-com-vetos-lei-que-
permite-edificacoes-as-margens-de-rios-e-lagos-em-area-urbana/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2021-12-31 05:23:48
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Título: Ucrânia diz não 'ver qualquer ameaça aberta de agressão' e descarta 
probabilidade de invasão russa
Descrição: O secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, 
Aleksei Danilov, definiu como \ataque informativo\ contra o país a campanha 
mediática em torno de uma suposta guerra.
Url :https://br.sputniknews.com/20211231/ucrania-diz-nao-ver-qualquer-ameaca-
aberta-de-agressao-e-descarta-probabilidade-de-invasao-russa-20877228.html
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Título: Embaixador chinês projeta volume de comércio recorde com a Rússia em 
2021: 140 bilhões de dólares
Descrição: O embaixador chinês em Moscou, Zhang Hanhui, afirmou que a China tem 
a expectativa de que o comércio com a Rússia alcance um recorde de 140 bilhões 
de dólares (aproximadamente R$ 798,5 bilhões) em 2021.
Url :https://br.sputniknews.com/20211230/embaixador-chines-projeta-volume-de-
comercio-recorde-com-a-russia-em-2021-140-bilhoes-de-dolares-20865480.html
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