
         Boletim de Notícias – Brasil 20/11/2020
              www.labdadosbrasil.com

Fonte: IHU Notícias
Data: 2020-11-20 03:00:00
Título: Apesar dos enormes desafios para superar o racismo estrutural, Brasil 
celebra o Dia da Consciência Negra em meio à globalização do debate sobre o 
racismo. Entrevista especial com Kabengele Munanga
Descrição: No dia 20 de novembro se celebra no Brasil o Dia Nacional da 
Consciência Negra< [...]
Url :http://www.ihu.unisinos.br/599927-manifestacoes-depois-da-morte-de-george-
floyd-representam-a-globalizacao-da-consciencia-sobre-o-racismo-entrevista-
especial-com-kabengele-munanga

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-19 13:27:54
Título: Dia da Consciência Negra terá ‘Marcha Vidas Negras Importam’ em São 
Paulo nesta sexta
Descrição: O Dia da Consciência Negra nesta sexta-feira, 20 de novembro, será 
marcado pela 17ª Marcha da Consciência Negra de São Paulo. A manifestação 
unitária foi convocada por organizações do movimento negro, entidades sindicais 
e movimentos sociais. Para os organizadores, a marcha  além de lembrar 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/dia-da-consciencia-negra-tera-
marcha-vidas-negras-importam-em-sao-paulo-nesta-sexta/

Fonte: MST
Data: 2020-11-11
Título: A luta pela terra como forma de combate ao racismo agrário
Descrição:O MST é hegemonicamente constituído por negras e negros, e por isso, a
luta pela terra no Brasil está alinhada com a luta anti-racista
Url : https://mst.org.br/2020/11/11/a-luta-pela-terra-como-forma-de-combate-ao-
racismo-agrario/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-19 17:14:37
Título: “Quando combatemos o racismo, conseguimos formas dignas para produzir”, 
diz cineasta
Descrição: A afirmação é da realizadora audiovisual Camila de Moraes, 
idealizadora do 1º Festival do Cinema Negro em Ação no RS 
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/19/quando-combatemos-o-racismo-
conseguimos-formas-dignas-para-produzir-diz-cineasta

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 04:19:30
Título: Na véspera do Dia da Consciência Negra, seguranças matam homem negro a 
socos em Carrefour de Porto Alegre
Descrição: Os autores do crime seriam dois seguranças do Carrefour do bairro de 
Passo d’Areia, na Zona Norte da capital gaúcha. Veja vídeo:
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/na-vespera-do-dia-da-consciencia-negra-
segurancas-matam-homem-negro-a-socos-em-carrefour-de-porto-alegre/

Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-20 00:02:11
Título: Brasil perde 'uma reforma da Previdência' por ano em impostos não pagos 
por milionários e empresas
Descrição: Estudo mostra que US$ 14,9 bilhões (cerca de R$ 79 bilhões ao câmbio 
atual) deixam de ser recolhidos pelo país anualmente, valor faz do Brasil o 
quinto país do mundo que mais perde com elisão e evasão fiscal.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/brasil-55011017
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Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-19 22:49:22
Título: OMS faz alerta assustador: “a cada 17 segundos morre uma pessoa de covid
na Europa”
Descrição: Diretor regional da entidade apresentou informe indicando que o Velho
Continente registrou mais de 29 mil mortes somente na segunda semana de novembro
Url :https://revistaforum.com.br/global/oms-faz-alerta-assustador-a-cada-17-
segundos-morre-uma-pessoa-de-covid-na-europa/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-19 19:40:19
Título: Dez capitais têm crescimento nos casos de Síndrome Respiratória Aguda 
Grave
Descrição: Uma das consequências mais graves covid-19, SRAG sinaliza para o 
crescimento nos números da pandemia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/19/dez-capitais-tem-crescimento-
nos-casos-de-sindrome-respiratoria-aguda-grave

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-20 00:01:33
Título: GGN Covid Brasil: 14 estados com alto crescimento e apenas 3 em queda
Descrição: Não se sabe ainda qual o impacto das paralisações do site do 
Ministério da Saúde nas estatísticas atuais. Parte dos dados não anotados na 
época estariam entrando agora. Seja como for, os sinais são de alta nos casos e 
óbitos. A média diária semanal mostra casos acima de 28 mil, quando chegou a 
bater abaixo [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggn-covid-brasil-14-estados-com-alto-
crescimento-e-apenas-3-em-queda/

Fonte: Xinhua
Título: OMS alerta contra remdesivir para tratamento da COVID-19
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/20/c_139529810.htm

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-19 18:52:21
Título: Coronavírus: Com alta de internações, Covas ainda afirma que pandemia 
está “estabilizada”
Descrição: Apesar do negaciosismo sobre a necessidade de novas restrições de 
isolamento social, prefeitura abriu novos leitos e paralisou plano de reabertura
das escolas
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/coronavirus-com-alta-de-internacoes-covas-
ainda-afirma-que-pandemia-esta-estabilizada/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-19 15:54:41
Título: Aumento das internações por covid-19 faz estado do RJ abrir novos leitos
de UTI
Descrição: Nesta quinta-feira (18), o estado de São Paulo começou a receber as 
primeiras 120 mil doses da vacina CoronaVac
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/19/aumento-das-internacoes-por-
covid-19-faz-estado-do-rj-abrir-novos-leitos-de-uti

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-19 19:50:06
Título: Com indicadores em alta, prefeitura de Porto Alegre interrompe 
flexibilização
Descrição: O executivo municipal de Porto Alegre, contudo, não detalha quais 
segmentos estão suspensos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/19/com-indicadores-em-alta-
prefeitura-de-porto-alegre-interrompe-flexibilizacao

Fonte: OGlobo
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Data: 2020-11-20 06:00:32
Título: Planalto monitora redes sociais de parlamentares e jornalistas com 
dinheiro público
Descrição: O Palácio do Planalto monitorou com dinheiro público as redes sociais
de parlamentares de oposição e governistas e de jornalistas, com o objetivo de 
municiar diferentes órgãos do governo sobre o comportamento digital de 
deputados, senadores e da imprensa. A coluna obteve uma série de relatórios 
produzidos sob encomenda da Secretaria de Governo (Segov) e da Secretaria de 
Comunicação (Secom) ao longo de fevereiro, março e abril deste ano 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/planalto-monitora-redes-sociais-de-
parlamentares-jornalistas-com-dinheiro-publico-24755889

Fonte: Xinhua
Título: Putin elogia China como bom exemplo de combate à COVID-19
Descricao: .... 
Url :  http://portuguese.xinhuanet.com/2020-11/20/c_139529315.htm

Fonte: NYT > World News
Data: 2020-11-20 09:46:18
Título: Como Steve Bannon e um bilionário chinês criaram uma sensação de direita
na mídia com o coronavírus
Descrição: Cada vez mais aliados, a extrema direita americana e os membros da 
diáspora chinesa recorreram às redes sociais para dar a um pesquisador de Hong 
Kong uma vasta audiência para divulgar alegações infundadas de pandemia.
Url :https://www.nytimes.com/2020/11/20/business/media/covid-misinformation-
china.html

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-19 20:31:54
Título: Atraso de projeto do Minha Casa Minha Vida ameaça moradia de 192 
famílias em SP
Descrição: \É um desrespeito com a habitação de interesse social\, avalia 
liderança das famílias do Jardim Turquesa, na Zona Sul
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/19/atraso-de-projeto-do-minha-casa-
minha-vida-ameaca-moradia-de-192-familias-em-sp
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-19 19:50:06
Título: Com indicadores em alta, prefeitura de Porto Alegre interrompe 
flexibilização
Descrição: O executivo municipal de Porto Alegre, contudo, não detalha quais 
segmentos estão suspensos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/19/com-indicadores-em-alta-
prefeitura-de-porto-alegre-interrompe-flexibilizacao

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-20 10:00:13
Título: Os Objetivos do Milênio: o sistema financeiro internacional, por Luis 
Nassif
Descrição: O ponto central é a necessidade das econômicas avançadas de recorrer 
a medidas de política monetária - convencionais e não convencionais - para 
enfrentar a crise econômica. Muitos EMDES dependem de financiamento em dólar e 
acabam afetados pelos movimentos do FED.
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/os-objetivos-do-milenio-o-
sistema-financeiro-internacional-por-luis-nassif/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-19 16:23:04
Título: Petrobras coloca à venda o maior complexo produtor da camada pós-sal
Descrição: Rosangela Buzanelli critica o anúncio de venda de 50% do Polo Marlim,
terceiro maior produtor de petróleo do país
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/19/petrobras-coloca-a-venda-o-
maior-complexo-produtor-da-camada-pos-sal
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-19 18:54:05
Título: Evento \Terra Madre Brasil\ debate alimentação justa e promove troca de 
saberes
Descrição: Programação online tem rodas de conversa, diálogos, oficinas do 
gosto, espaços educativos e apresentações artísticas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/19/evento-terra-madre-brasil-
debate-alimentacao-justa-e-promove-troca-de-saberes

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-19 23:25:11
Título: Bolsonaro terá reunião com corregedor que irá julgar caso das 
“rachadinhas”
Descrição: Corregedor-geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), 
Bernardo Moreira Garcez Neto, deve ser segundo a votar sobre o esquema 
envolvendo Flávio Bolsonaro (Republicanos), no dia do julgamento
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-tera-reuniao-com-corregedor-que-
ira-julgar-caso-das-rachadinhas/
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-19 18:28:03
Título: Sete das nove capitais nordestinas vão decidir os prefeitos em 2º turno
Descrição: As eleições 2020 no Nordeste foram marcadas pelo avanço dos partidos 
de centro e  de centro-esquerda
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/19/sete-das-nove-capitais-
nordestinas-vao-decidir-os-prefeitos-em-2-turno
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-19 17:54:55
Título: Belo Horizonte: \Bancada progressista pode construir um projeto muito 
interessante\
Descrição: Heloisa Starling analisa relevância do prefeito Kalil, o desempenho 
do bolsonarimo e estratégias das esquerdas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/19/belo-horizonte-bancada-
progressista-pode-construir-um-projeto-muito-interessante
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-19 17:13:54
Título: Eleição 2020 marca ascensão da diversidade na vida política do país
Descrição: Votação de transexuais, mulheres negras, indígenas e quilombolas 
mostra a força da representatividade nas urnas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/19/eleicao-2020-marca-ascensao-da-
diversidade-na-vida-politica-do-pais

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-19 09:07:20
Título: Saara Ocidental: o que está em jogo na guerra que recomeça após 30 anos 
na África
Descrição: Ataque marroquino no último dia 13 motivou reações do povo saarauí, 
que luta há décadas por autodeterminação
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/19/saara-ocidental-o-que-esta-em-
jogo-na-guerra-que-recomeca-apos-30-anos-na-africa

 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-19 16:37:40
Título: Fortaleza: apoiador de motim policial, Capitão Wagner esconde Bolsonaro 
na campanha
Descrição: Em sua segunda tentativa de conquistar prefeitura, candidato do Pros 
ampliou programa para além da segurança
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/19/fortaleza-apoiador-de-motim-
policial-capitao-wagner-esconde-bolsonaro-na-campanha
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Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2020-11-19 16:59:59
Título: Silas Malafaia sobre esquerda: “Não tem moleza, é pau, é ideológico”
Descrição: Dias antes das eleições, pastor orou por candidato durante culto e 
enviou santinhos pelo correio, em entrevista, falou sobre sua influência 
política, que reelegeu o vereador Alexandre Isquierdo
Url :https://apublica.org/2020/11/silas-malafaia-sobre-esquerda-nao-tem-moleza-
e-pau-e-ideologico/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-19 16:19:37
Título: Apagão no Amapá: diretores da Aneel e ONS são afastados dos cargos por 
30 dias
Descrição: Juiz federal João Bosco acatou um pedido do senador Randolfe 
Rodrigues (Rede/AP)
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/19/apagao-no-amapa-diretores-da-
aneel-e-ons-sao-afastados-dos-cargos-por-30-dias
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-19 15:39:32
Título: Após Argentina taxar fortunas, movimento para tributar super-ricos se 
fortalece 
Descrição: Taxar 0,3% dos mais ricos do país é saída para combater a crise e 
garantir o financiamento do Sistema Único de Saúde
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/19/apos-argentina-taxar-fortunas-
movimento-para-tributar-super-ricos-se-fortalece
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-19 15:30:06
Título: Adesão à campanha de Boulos cresce com Rede e PSB, Covas flerta com 
extrema-direita
Descrição: Para Marina Silva, \desafios de hoje devem estar presentes em todo 
ato de quem se sente responsável pela democracia\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/19/adesao-a-campanha-de-boulos-
cresce-com-rede-e-psb-covas-flerta-com-extrema-direita
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-19 15:00:40
Título: Mulheres indígenas resgatam memórias sobre Alter do Chão em campanha por
preservação
Descrição: Objetivo é chamar a atenção para importância do visado pedaço de 
terra, alvo constante de disputas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/19/mulheres-indigenas-resgatam-
memorias-sobre-alter-do-chao-em-campanha-por-preservacao
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-19 12:53:28
Título: Paraná: educadores mantêm vigília e iniciam greve de fome, após 
desocupação da Alep
Descrição: Trabalhadores da educação ocuparam a Assembleia Legislativa em 
protesto contra a falta de diálogo com governo
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/19/parana-educadores-mantem-
vigilia-e-iniciam-greve-de-fome-apos-desocupacao-da-alep
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-19 09:10:15
Título: Juventude do Bico do Papagaio (TO) quer permanecer no campo, mas precisa
de condições
Descrição: Diagnóstico, que ouviu 245 jovens, aponta falta de renda e diálogo 
com a família como maiores desafios
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/19/juventude-do-bico-do-papagaio-
to-quer-permanecer-no-campo-mas-precisa-de-condicoes
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-19 07:51:32
Título: Projeto pautado no Senado pode levar internet boa a zonas rurais e 
periferias urbanas
Descrição: Texto prevê uso de fundo que já arrecadou R$ 20 bilhões para 
estruturação de redes em lugares com baixo índice de IDH
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/19/projeto-parado-no-senado-pode-
levar-internet-boa-a-zonas-rurais-e-periferias-urbanas
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-20 00:33:06
Título: Apagão: TSE remarca eleição em Macapá para dezembro
Descrição: O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) remarcou a eleição 
municipal de Macapá para os dias 6 e 20 de dezembro, para o primeiro e segundo 
turno, respectivamente. De acordo com a Agência Brasil, a decisão foi votada 
nesta quinta-feira (19), por unanimidade. Macapá é 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/apagao-tse-remarca-eleicao-em-
macapa-para-dezembro/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-20 00:27:52
Título: Folha coordena a campanha de Covas em SP, mas não assume publicamente
Descrição: A Folha de S. Paulo já coordena a reta final da campanha do prefeito 
Bruno Covas (PSDB), porém o jornalão não assume publicamente seu relacionamento 
político com o tucano. O Blog do Esmael recomendou abertamente nesta quinta-
feira (19) voto no candidato do PSOL à Prefeitura, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/folha-coordena-a-campanha-de-covas-
em-sp-mas-nao-assume-publicamente/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-19 22:49:12
Título: Datafolha Recife: Marília Arraes, com 55%, vai ‘abotoando’ o primo João 
Campos, com 45%
Descrição: A pesquisa do Datafolha para a Prefeitura de Recife (PE), divulgada 
nesta quinta-feira (19), mostra a Marília Arraes (PT) com 55% das intenções de 
voto ante 45% de seu primo João Campos (PSB). Ambos os candidatos são deputados 
federais. Marília é neta do ex-governador Miguel 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/datafolha-recife-marilia-arraes-
com-55-vai-abotoando-o-primo-joao-campos-com-45/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-19 21:57:18
Título: [Vídeo] Gilberto Gil pede votos para Manuela D’Ávila, assista
Descrição: O cantor, compositor e ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, gravou 
um vídeo pedindo votos para a candidata do PCdoB à prefeitura de Porto Alegre, 
Manuela D&#8217,Ávila. Ele diz que Manuela vem se preparando há muito tempo e 
agora está pronta, está preparada. A população de 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/video-gilberto-gil-pede-votos-para-
manuela-davila-assista/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-19 21:42:34
Título: Vice de Covas, Ricardo Nunes, foge de debate com Luiza Erundina
Descrição: O candidato a vice-prefeito na chapa de Bruno Covas (PSDB), Ricardo 
Nunes (MDB), fugiu de debate eleitoral com a candidata a vice na chapa de 
Guilherme Boulos, Luiza Erundina, ambos do Psol. O debate seria promovido pelo 
UOL. Segundo informações divulgadas pelo repórter Leonardo Martins, 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/vice-de-covas-ricardo-nunes-foge-
de-debate-com-luiza-erundina/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-19 21:08:03
Título: Datafolha diz que Paes jantou Crivella no Rio por 71% x 29%
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Descrição: A pesquisa do Datafolha no Rio de Janeiro garante que Eduardo Paes 
(DEM), com 71%, jantou o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), que tem 29% 
neste segundo turno. O instituto só considera os votos válidos. Crivella é o 
candidato do presidente Jair Bolsonaro, que, de acordo 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/datafolha-diz-que-paes-jantou-
crivella-no-rio-por-71-x-29/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-19 20:51:28
Título: Partido Verde anuncia apoio a Manuela D’Ávila em Porto Alegre
Descrição: O PV divulgou nota nesta quinta-feira (19) informando que marchará, 
neste segundo turno, com a candidata Manuela D’Ávila (PCdoB) na disputa pela 
Prefeitura de Porto Alegre. “Pensar globalmente, agir localmente” é um dos lemas
dos Verdes, diz a nota. Em 2020, em Porto Alegre, estaremos 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/partido-verde-anuncia-apoio-a-
manuela-davila-em-porto-alegre/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-19 20:33:36
Título: Datafolha põe Boulos fungando no cangote de Covas: 58% x 42%
Descrição: A pesquisa Datafolha para a prefeitura de São Paulo, divulgada nesta 
quinta-feira (19), colocou Guilherme Boulos (PSOL), com 42%, fungando no cangote
de Bruno Covas (PSDB), com 58%, no segundo turno. Boulos encerrou o primeiro 
turno com 20,24%, mas subiu para 42% em apenas quatro 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/datafolha-poe-boulos-fungando-no-
cangote-de-covas-58-x-42/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-19 20:04:46
Título: Hackers furtaram dados de 2020 do TSE, diz PF
Descrição: O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) teve dados de 2020 furtados pelo 
ataque hacker antes do primeiro turno das eleições. A Polícia Federal, com a 
colaboração do TSE, diz que há informações de funcionários do tribunal relativas
ao ano de 2020 entre os dados vazados. No 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/hackers-furtaram-dados-de-2020-do-
tse-diz-pf/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-19 16:14:08
Título: STF julga legalidade do trabalho intermitente que precarizou empregos
Descrição: O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) pode julgar nesta 
quinta-feira (19) se o trabalho intermitente é constitucional. Admitido pela 
reforma trabalhista do ilegítimo Michel Temer esse tipo de contrato de trabalho 
tem sido questionado por representantes dos trabalhadores. O modelo “rompe com a
promessa 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/stf-julga-legalidade-do-trabalho-
intermitente-que-precarizou-empregos/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-19 16:01:57
Título: BolsoDoria: Bolsonaro e Doria são os mais rejeitados pelos paulistanos, 
aponta Ibope
Descrição: A pesquisa do Ibope, divulgada na quarta-feira (18), também fez uma 
avaliação do presidente Jair Bolsonaro e do governador João Doria (PSDB) e 
confirma uma alta taxa de rejeição para ambos governantes. A rejeição de 
Bolsonaro continua crescendo entre os paulistanos. Em São Paulo, o 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/bolsodoria-bolsonaro-e-doria-sao-
os-mais-rejeitados-pelos-paulistanos-aponta-ibope/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-19 15:12:46
Título: Vídeo: Crivella chama Doria de ‘viado’ e ‘vagabundo’
Descrição: Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quinta-feira (19) mostra
o prefeito do Rio de Janeiro e candidato à reeleição, bispo Marcelo Crivella 
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(Republicanos), xingando o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), de 
“viado” e “vagabundo” durante uma reunião com apoiadores. “Eu entrei 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/video-crivella-chama-doria-de-
viado-e-vagabundo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-19 14:40:50
Título: Bolsonaro, em viés de baixa, lança filme sobre impacto do auxílio 
emergencial no Nordeste
Descrição: O governo Jair Bolsonaro lançou, nesta quarta-feira (18), um filme 
sobre o Auxílio Emergencial e de seu impacto na região Nordeste. A peça 
publicitária é uma tentativa de segurar a queda constante da popularidade de 
Bolsonaro e de sua desastrosa gestão, cada vez mais repudiada 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/bolsonaro-em-vies-de-baixa-lanca-
filme-sobre-impacto-do-auxilio-emergencial-no-nordeste/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-19 14:28:37
Título: Haddad sobre o 2º turno em SP: ‘Chega de Tucanistão!’
Descrição: O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), usou as redes 
sociais nesta quinta-feira (19) para afirmar que Guilherme Boulos (PSOL) pode 
derrotar Bruno Covas (PSDB) no 2º turno das eleições municipais na capital 
paulista. “Hoje, Boulos conta com o apoio de todas as forças 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/haddad-sobre-o-2o-turno-em-sp-
chega-de-tucanistao/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-19 13:34:30
Título: Eleições mostram que destino de Bolsonaro é a lata de lixo da história, 
diz Enio Verri
Descrição: O líder do PT na Câmara, Enio Verri (PR), qualificou nesta quarta-
feira (18) o presidente de extrema direita Jair Bolsonaro como o grande 
derrotado das eleições municipais do último domingo. Para ele, o povo brasileiro
deu o recado pelas urnas de que o capitão-presidente, se 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/eleicoes-mostram-que-destino-de-
bolsonaro-e-a-lata-de-lixo-da-historia-diz-enio-verri/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-20 09:00:30
Título: Manchetes dos jornais dos EUA
Descrição: Eleições nos EUA Resultados de auditoria em todo o estado reafirmam o
vencedor de Biden na Geórgia ABC News: principais história 
&#8216,Covarde&#8217,: Chris Hayes sobre como os facilitadores silenciosos de 
Trump são cúmplices na tentativa de golpe Mais de 500 manchetes mais r A 
escalada de ataques de Trump pressiona o processo de certificação de votos Mais 
de [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/manchetes-dos-jornais-dos-eua-194/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-20 00:01:13
Título: TV GGN 20h: O raio-X das eleições nos Estados
Descrição: Confira os desdobramentos das eleições municipais no boletim desta 
quinta-feira, 19 de novembro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20h-o-raio-x-das-eleicoes-nos-
estados/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-19 22:45:33
Título: Brasil quebra tradição diplomática e se vira contra fim de direitos de 
patente na pandemia
Descrição: Coluna de Jamil Chade apontou que embate sobre o direito de 
propriedade da vacina e tratamentos da Coivd-19 voltou a ser discutido na OMS. 
Brasil, ao contrário de 99 países emergentes, vai na mesma direção das nações 
ricas
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Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/brasil-quebra-tradicao-diplomatica-e-
se-vira-contra-fim-de-direitos-de-patente-na-pandemia/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-19 21:17:40
Título: Aras pede “apuração preliminar” sobre reunião do GSI e Abin com a defesa
de Flávio Bolsonaro
Descrição: PGR informou sua decisão em petição enviado ao STF, que pediu sua 
manifestação sobre uma notícia-crime apresentada pela deputada federal Natália 
Bonavides (PT-RN)
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/aras-pede-apuracao-preliminar-sobre-
reuniao-do-gsi-e-abin-com-a-defesa-de-flavio-bolsonaro/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-19 20:36:51
Título: As consequências do ódio ao PT, por Paulo Fernandes Silveira
Descrição: “Nós agora vamos nos livrar dessa raça por muitos anos”. Segundo 
Alencastro, a campanha promovida contra o partido a partir desse caso poderia 
provocar uma onda conservadora no país.
Url :https://jornalggn.com.br/artigos/as-consequencias-do-odio-ao-pt-por-paulo-
fernandes-silveira/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-19 19:34:05
Título: Invasores cercam base de terra indígena no Pará e ameaçam agentes do 
Ibama
Descrição: Clima na região é de tensão. Servidores estão impedidos de entrar e 
sair da base, e não podem mais receber mantimentos e combustíveis
Url :https://jornalggn.com.br/questao-indigena/invasores-cercam-base-de-terra-
indigena-no-para-e-ameacam-agentes-do-ibama/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-19 19:14:54
Título: Hacker no TSE: Ataque roubou dados de 2020, mas foi antes de 1 de 
setembro
Descrição: Segundo as informações, o ataque partiu de Portugal e a PF apura se 
faz parte de uma ação coordenada para desacreditar o processo eleitoral.
Url :https://jornalggn.com.br/eleicoes-2020/hacker-no-tse-ataque-roubou-dados-
de-2020-mas-foi-antes-de-1-de-setembro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 09:42:59
Título: Bolsonaro recua sobre lista de compradores de madeira ilegal e ataca a 
França
Descrição: Em carta, um grupo de 262 organizações e empresas afirmam que o 
governo Bolsonaro é um dos principais responsáveis pelo comércio de madeira 
ilegal por esvaziar e aparelhar órgãos de fiscalização, como o Ibama
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/bolsonaro-recua-sobre-lista-
de-compradores-de-madeira-ilegal-e-ataca-a-franca/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 09:40:03
Título: Eduardo Paes chama Crivella de “pai da mentira” e pastor rebate com 
comentário homofóbico
Descrição: Candidato do DEM vai processar o atual prefeito do Rio por acusá-lo 
de querer implementar \pedofilia nas escolas\
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eduardo-paes-chama-crivella-de-pai-da-
mentira-e-pastor-rebate-com-comentario-homofobico/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 03:16:49
Título: Boulos pergunta se Covas “coloca a mão no fogo” pelo vice, prefeito 
hesita
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Descrição: O tucano minimizou as críticas do candidato do PSOL e defendeu 
Ricardo Nunes
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/boulos-pergunta-se-
covas-coloca-a-mao-no-fogo-pelo-vice-prefeito-hesita/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 02:42:51
Título: Boulos diz que política de segurança do PSDB “orienta ao extermínio” e 
Covas prefere não comentar
Descrição: O candidato do PSOL lembrou de casos de violência policial praticados
pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/boulos-diz-que-politica-
de-seguranca-do-psdb-orienta-ao-exterminio-e-covas-prefere-nao-comentar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 02:33:57
Título: Senado do México aprova lei de legalização da maconha
Descrição: Senadores mexicanos festejaram o resultado, que regulariza o uso da 
maconha para fins recreativos, científicos, médicos e industriais, e 
qualificaram este como um “dia histórico”
Url :https://revistaforum.com.br/global/senado-do-mexico-aprova-lei-de-
legalizacao-da-maconha/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 02:19:00
Título: Após Covas defender auxílio emergencial, Boulos lembra que PSDB votou 
contra manutenção do benefício até o fim da pandemia
Descrição: Declaração foi dada durante o debate da Bandeirantes com os 
candidatos à Prefeitura de São Paulo
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/apos-covas-defender-
auxilio-emergencial-boulos-lembra-que-psdb-votou-contra-manutencao-do-beneficio-
ate-o-fim-da-pandemia/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 01:56:51
Título: Depois de taxação de grandes fortunas, Fernández dá aumento aos 
aposentados na Argentina
Descrição: Presidente de esquerda explicou que se trata de uma correção, para 
que os valores se mantenham acima da inflação, e que esta, assim como o novo 
imposto, “são o ponto de partida de uma Argentina mais solidária”
Url :https://revistaforum.com.br/global/depois-de-taxacao-de-grandes-fortunas-
fernandez-da-aumento-aos-aposentados-na-argentina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 01:29:23
Título: União Europeia ameaça sancionar Hungria por importar vacina russa 
Sputnik V
Descrição: Organismo alega que as decisões como a realização de campanhas de 
vacinação precisam ser tomadas em acordo envolvendo todos os países do bloco
Url :https://revistaforum.com.br/global/uniao-europeia-ameaca-sancionar-hungria-
por-importar-vacina-russa-sputnik-v/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 00:58:28
Título: Leila Arruda, candidata a prefeita pelo PT, é vítima de feminicídio
Descrição: \O crime aconteceu em Belém, na porta de sua casa, o que demonstra 
que não há espaços seguros para nós mulheres\, disse o PT em nota
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/leila-arruda-candidata-
a-prefeita-pelo-pt-e-vitima-de-feminicidio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-19 23:44:25
Título: Movimentos sociais divulgam carta em apoio a Boulos e Erundina
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Descrição: \Sob a gestão tucana de Bruno Covas, a Prefeitura de São Paulo parou 
de cuidar dos seres humanos para se tornar mero coadjuvante do interesses dos 
poderosos\, diz trecho da mensagem
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/movimentos-sociais-
divulgam-carta-em-apoio-a-boulos-e-erundina/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-19 23:33:47
Título: Tribunal da Geórgia rejeita ação de Trump e vitória de Biden no estado 
se torna irreversível
Descrição: Não há mais processos pendentes e até o secretário de Estado da 
Geórgia, que é membro do Partido Republicano, já admitiu que “não há dúvidas” 
sobre a vitória de Biden
Url :https://revistaforum.com.br/global/tribunal-da-georgia-rejeita-acao-de-
trump-e-vitoria-de-biden-no-estado-se-torna-irreversivel/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-19 23:28:52
Título: Crivella grava vídeo mentiroso sobre PSOL e Paes, Freixo responde: “Reza
para não ser preso”
Descrição: O prefeito do Rio fez insinuações contra o partido, citando até mesmo
o episódio da facada contra Bolsonaro, e deve ser processado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/crivella-grava-video-
mentiroso-sobre-psol-e-paes-freixo-responde-reza-para-nao-ser-preso/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-19 22:01:36
Título: Mourão contraria Bolsonaro e minimiza “lista” de quem compra madeira 
ilegal
Descrição: O presidente tem usado essa lista como uma espécie de propaganda 
negativa contra países europeus
Url :https://revistaforum.com.br/politica/mourao-contraria-bolsonaro-e-minimiza-
lista-de-quem-compra-madeira-ilegal/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-19 21:31:56
Título: Zumbi para a esquerda, Princesa Isabel para a direita… por Raphael 
Fagundes
Descrição: Quando a esquerda cultua Zumbi, não se está cultuando o personagem em
si, mas uma questão de representatividade. É a cultura negra, o protagonismo 
africano na história brasileira.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/zumbi-para-a-esquerda-princesa-isabel-
para-a-direita-por-raphael-fagundes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-19 21:21:53
Título: PGR abre apuração preliminar sobre possível ajuda do governo a Flávio 
Bolsonaro
Descrição: Ação é resposta a determinação de Lewandowski, do STF, para que Aras 
avalie se há elementos que justifiquem investigação formal de caso
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pgr-abre-apuracao-preliminar-sobre-
possivel-ajuda-do-governo-a-flavio-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-19 21:00:09
Título: Vereadorxs transgênero eleitxs falam sobre o “novo normal” na política 
em 2021
Descrição: Carolina Iara, de São Paulo, e Heitor Gabriel, de Araçatuba, foram 
eleitxs em mandatos coletivos e debatem como é ser trans na política. Com Cynara
Menezes
Url :https://revistaforum.com.br/videos/vereadorxs-transgenero-eleitxs-falam-
sobre-o-novo-normal-na-politica-em-2021/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-11-19 19:01:11
Título: Exclusivo: Boulos queria saída pacífica em Pinheirinho, diz oficial que 
negociou desocupação com candidato do PSOL
Descrição: Adilson Paes de Souza gravou vídeo contando sua experiência em acordo
com o líder do MTST para reintegração de posse em Taboão da Serra, ele o 
qualifica como pessoa ponderada, que procura o diálogo, veja o vídeo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/exclusivo-boulos-queria-saida-
pacifica-em-pinheirinho-diz-oficial-que-negociou-desocupacao-com-candidato-do-
psol/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-19 15:59:46
Título: Ex-candidata do PT à prefeitura de Goiânia, Adriana Accorsi e sua 
família, sofrem ameaça de morte
Descrição: “Comunista, já comprou caixão da Verônica e da Helena?”, diz uma das 
mensagens se referindo às filhas da deputada que é delegada
Url :https://revistaforum.com.br/politica/ex-candidata-do-pt-a-prefeitura-de-
goiania-adriana-accorsi-e-sua-familia-sofrem-ameaca-de-morte/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-19 15:55:21
Título: “Passamos dos 200 mil mortos. Trata-se de dados do próprio governo”, diz
Marcos Caseiro
Descrição: Citando dados do boletim epidemiológico 42, do Ministério da Saúde, 
infectologista revela 60 mil mortes que não são contabilizadas nos números 
divulgados pelo governo Bolsonaro
Url :https://revistaforum.com.br/coronavirus/passamos-dos-200-mil-mortos-trata-
se-de-dados-do-proprio-governo-diz-marcos-caseiro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-19 13:15:25
Título: Aos 83 anos, ator Jonas Mello é encontrado morto em seu apartamento em 
São Paulo
Descrição: O ator trabalhou em inúmeras telenovelas, passando, além da Globo, 
pelas emissoras Tupi, Manchete, SBT, Bandeirantes e Record
Url :https://revistaforum.com.br/cultura/aos-83-anos-ator-jonas-mello-e-
encontrado-morto-em-seu-apartamento-em-sao-paulo/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-19 12:06:36
Título: Racistas são indiciados por tentar interromper Missa Afro no Rio de 
Janeiro
Descrição: A missa-afro acontece há 10 anos na Igreja do Sagrado Coração de 
Jesus em comemoração ao Dia da Consciência Negra
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/racistas-sao-indiciados-por-tentar-
interromper-missa-afro-no-rio-de-janeiro/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-20 05:04:23
Título: Entrevista: 'Que ironia dizerem que são os grupos \identitários\ que 
dividem, quando eles agora vão levantar a esquerda'
Descrição: Laura Astrolabio, advogada e articuladora política, fala sobre a 
responsabilidade da esquerda branca na promoção da diversidade na política.The 
post Entrevista: &#8216,Que ironia dizerem que são os grupos identitários que 
dividem, quando eles agora vão levantar a esquerda&#8217, appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/20/entrevista-que-ironia-dizerem-que-sao-
os-grupos-identitarios-que-dividem-quando-eles-agora-vao-levantar-a-esquerda/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-20 05:03:56
Título: ‘Perdi a conta de quantos currículos enviei para escolas’, afirma a 
doméstica Dalva, pós-graduada em pedagogia

https://theintercept.com/2020/11/20/entrevista-que-ironia-dizerem-que-sao-os-grupos-identitarios-que-dividem-quando-eles-agora-vao-levantar-a-esquerda/
https://theintercept.com/2020/11/20/entrevista-que-ironia-dizerem-que-sao-os-grupos-identitarios-que-dividem-quando-eles-agora-vao-levantar-a-esquerda/
https://revistaforum.com.br/direitos/racistas-sao-indiciados-por-tentar-interromper-missa-afro-no-rio-de-janeiro/
https://revistaforum.com.br/direitos/racistas-sao-indiciados-por-tentar-interromper-missa-afro-no-rio-de-janeiro/
https://revistaforum.com.br/cultura/aos-83-anos-ator-jonas-mello-e-encontrado-morto-em-seu-apartamento-em-sao-paulo/
https://revistaforum.com.br/cultura/aos-83-anos-ator-jonas-mello-e-encontrado-morto-em-seu-apartamento-em-sao-paulo/
https://revistaforum.com.br/coronavirus/passamos-dos-200-mil-mortos-trata-se-de-dados-do-proprio-governo-diz-marcos-caseiro/
https://revistaforum.com.br/coronavirus/passamos-dos-200-mil-mortos-trata-se-de-dados-do-proprio-governo-diz-marcos-caseiro/
https://revistaforum.com.br/politica/ex-candidata-do-pt-a-prefeitura-de-goiania-adriana-accorsi-e-sua-familia-sofrem-ameaca-de-morte/
https://revistaforum.com.br/politica/ex-candidata-do-pt-a-prefeitura-de-goiania-adriana-accorsi-e-sua-familia-sofrem-ameaca-de-morte/
https://revistaforum.com.br/noticias/exclusivo-boulos-queria-saida-pacifica-em-pinheirinho-diz-oficial-que-negociou-desocupacao-com-candidato-do-psol/
https://revistaforum.com.br/noticias/exclusivo-boulos-queria-saida-pacifica-em-pinheirinho-diz-oficial-que-negociou-desocupacao-com-candidato-do-psol/
https://revistaforum.com.br/noticias/exclusivo-boulos-queria-saida-pacifica-em-pinheirinho-diz-oficial-que-negociou-desocupacao-com-candidato-do-psol/


Descrição: Há três anos, Gidalva Lino dos Santos desistiu de procurar emprego na
área. Enquanto sobrevive com faxinas, escreve um livro sobre as dificuldades da 
vida como doméstica.The post ‘Perdi a conta de quantos currículos enviei para 
escolas’, afirma a doméstica Dalva, pós-graduada em pedagogia appeared first on 
The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/20/perdi-a-conta-de-quantos-curriculos-
enviei-para-escolas-afirma-a-domestica-dalva-pos-graduada-em-pedagogia/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-19 22:10:07
Título: Como a crise no Peru levou o país a ter 3 presidentes em 7 dias
Descrição: Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti... O Giro Latino te
ajuda a entender o que aconteceu no Peru na última semana.The post Como a crise 
no Peru levou o país a ter 3 presidentes em 7 dias appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/19/crise-peru-tres-presidentes/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-20 06:00:32
Título: Planalto monitora redes sociais de parlamentares e jornalistas com 
dinheiro público
Descrição: O Palácio do Planalto monitorou com dinheiro público as redes sociais
de parlamentares de oposição e governistas e de jornalistas, com o objetivo de 
municiar diferentes órgãos do governo sobre o comportamento digital de 
deputados, senadores e da imprensa. A coluna obteve uma série de relatórios 
produzidos sob encomenda da Secretaria de Governo (Segov) e da Secretaria de 
Comunicação (Secom) ao longo de fevereiro, março e abril deste ano 
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/planalto-monitora-redes-sociais-de-
parlamentares-jornalistas-com-dinheiro-publico-24755889
 
Fonte: BBC Brasil - Notícias, vídeos, análise e contexto em português
Data: 2020-11-19 13:58:38
Título: Dia da Consciência Negra: quem foi Luiz Gama, figura-chave no movimento 
abolicionista brasileiro
Descrição: Ligia Fonseca Ferreira diz que Gama, além de figura-chave no 
movimento abolicionista brasileiro, também se destacava por seus talentos 
literários e jornalísticos.
Url :http://www.bbc.com/portuguese/geral-54959907
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-20 00:28:02
Título: Ministério exclui vacina Coronavac de possível acordo de compra e diz 
não ter dados para admitir segunda onda
Descrição: Ministério da Saúde iniciou uma série de diálogos com farmacêuticas. 
Secretário diz que, por causa de ataque hacker, ainda não é possível saber se 
casos de coronavírus voltaram a subir no Brasil
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-20/ministerio-exclui-vacina-
coronavac-de-possivel-acordo-de-compra-e-diz-nao-ter-dados-para-admitir-segunda-
onda.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-19 13:51:03
Título: Maior estudo já feito sugere que defesas contra o coronavírus podem 
durar anos
Descrição: Análise exaustiva de 185 pessoas que superaram a covid-19 revela uma 
resposta imunológica poderosa e duradoura
Url :https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-11-19/maior-estudo-ja-feito-sugere-
que-defesas-contra-o-coronavirus-podem-durar-anos.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-19 23:13:11
Título: O Brasil é mais racista que os Estados Unidos?
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Descrição: As polícias brasileiras mataram seis vezes mais que a norte-americana
em 2019, sendo que 75% das vítimas eram negras. Dados piores refletem 
encaminhamentos diferentes para a questão racial
Url :https://brasil.elpais.com/brasil/2020-11-19/o-brasil-e-mais-racista-que-os-
estados-unidos.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-19 20:48:30
Título: Sebastián Piñera destituí o chefe da polícia, símbolo da repressão na 
explosão social no Chile
Descrição: O general Mario Rozas, acusado de graves violações de direitos 
humanos, foi demitido após uma operação em um orfanato, na qual dois 
adolescentes foram feridos por tiros
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-19/sebastian-pinera-
destitui-o-chefe-da-policia-simbolo-da-repressao-na-explosao-social-no-
chile.html
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-20 01:10:00
Título: Projeto prevê rastreabilidade da cadeia produtiva de ovinos e caprinos
Descrição: Objetivo é garantir o registro e o acompanhamento das informaçõesde 
todas as fases da cadeia produtiva
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/708537-projeto-preve-rastreabilidade-da-
cadeia-produtiva-de-ovinos-e-caprinos/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-20 00:39:00
Título: Conectividade no ensino será tema de debate na próxima quarta-feira
Descrição: NA
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/709074-conectividade-no-ensino-sera-
tema-de-debate-na-proxima-quarta-feira/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-19 23:57:00
Título: Fiocruz faz balanço de atuação na pandemia na próxima quarta-feira
Descrição: A presidente da entidade participa de reunião da comissão externa da 
Câmara que acompanha as ações de combate à Covid-19
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/709071-fiocruz-faz-balanco-de-atuacao-
na-pandemia-na-proxima-quarta-feira/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-19 22:48:00
Título: Comissão debate situação fiscal do País na pandemia
Descrição: Debate terá transmissão ao vivo pela internet
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/709068-comissao-debate-situacao-fiscal-
do-pais-na-pandemia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-19 22:46:00
Título: Debate virtual discute acesso à internet e educação durante pandemia
Descrição: O público poderá acompanhar o debate pela internet e enviar perguntas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/709064-debate-virtual-discute-acesso-a-
internet-e-educacao-durante-pandemia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-19 21:02:00
Título: Câmara debate nesta sexta-feira saúde da mulher negra na pandemia
Descrição: Audiência, que ocorrerá no Dia da Consciência Negra, poderá ser 
acompanhada ao vivo pela internet
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/709005-camara-debate-nesta-sexta-feira-
saude-da-mulher-negra-na-pandemia/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-19 20:47:00
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Título: Projeto amplia pena para funcionário público que não comunicar crime
Descrição: Pena prevista é de detenção e multa. Atualmente a omissão é 
considerada contravenção penal
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/708952-projeto-amplia-pena-para-
funcionario-publico-que-nao-comunicar-crime/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-19 20:28:00
Título: Especialistas pedem mais rigor no cumprimento da Lei de Acesso à 
Informação
Descrição: Ausência de prazos de resposta e falta de fiscalização foram alguns 
dos pontos criticados
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/708981-especialistas-pedem-mais-rigor-
no-cumprimento-da-lei-de-acesso-a-informacao/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-19 19:00:00
Título: Proposta susta resolução da Anvisa que proíbe uso do herbicida paraquate
no País
Descrição: Autor argumenta que norma tende a aumentar os custos das cadeias 
produtivas, elevando preços finais e a inflação
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/708873-proposta-susta-resolucao-da-
anvisa-que-proibe-uso-do-herbicida-paraquate-no-pais/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-19 18:47:00
Título: Proposta prevê norma regulamentadora para prevenir transtornos mentais 
no trabalho
Descrição: Apesar de os riscos psicossociais relacionados ao ambiente de 
trabalho estarem entre as principais causas de concessão de auxílio-doença, 
ainda não existe regulação sobre o assunto
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/708194-proposta-preve-norma-
regulamentadora-para-prevenir-transtornos-mentais-no-trabalho/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-20 06:00:06
Título: Manhã com Sputnik Brasil: destaques desta sexta-feira, 20 de novembro
Descrição: Bom dia! A Sputnik Brasil acompanha as notícias mais relevantes desta
sexta-feira (20), marcada pelo recuo de Bolsonaro sobre compradores de madeira 
ilegal, pela redução de testes de COVID no Brasil, por nova vitória de Biden na 
Geórgia e pelas reuniões com desenvolvedores de cinco vacinas contra a COVID-19.
Url :https://br.sputniknews.com/hoje-atualizado/2020112016468349-manha-com-
sputnik-brasil-destaques-desta-sexta-feira-20-de-novembro/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-20 01:24:21
Título: Bolsonaro recua de lista de compradores de madeira ilegal: 'Não vamos 
acusar nenhum país'
Descrição: Após afirmar que divulgaria os países que comprariam madeira extraída
ilegal do Brasil, presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (19) que 
não iria acusar ninguém. 
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020112016467844-bolsonaro-recua-de-
lista-de-compradores-de-madeira-ilegal-nao-vamos-acusar-nenhum-pais/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-19 22:45:18
Título: 'Não há dúvidas': recontagem manual de votos na Geórgia mostra que Biden
venceu, diz autoridade
Descrição: O secretário de Estado da Geórgia, Brad Raffensperger, disse nesta 
quinta-feira (19) que a recontagem dos votos no estado não alterou o resultado 
da apuração inicial. 
Url :https://br.sputniknews.com/americas/2020111916467604-nao-ha-duvidas-
recontagem-manual-de-votos-na-georgia-mostra-que-biden-venceu-diz-autoridade/
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Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-19 15:05:00
Título: Pesquisa mostra que subiu para 83% a percepção de que racismo aumentou 
ou se manteve em São Paulo
Descrição: Levantamento feito na capital paulista conclui que racismo piorou nos
últimos dez anos e locais com mais preconceito são os shoppings e o comércio em 
geral.
Url :https://br.sputniknews.com/brasil/2020111916466438-pesquisa-mostra-que-
subiu-para-83-a-percepcao-de-que-racismo-aumentou-ou-se-manteve-em-sao-paulo/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2020-11-19 16:59:59
Título: Silas Malafaia sobre esquerda: “Não tem moleza, é pau, é ideológico”
Descrição: Dias antes das eleições, pastor orou por candidato durante culto e 
enviou santinhos pelo correio, em entrevista, falou sobre sua influência 
política, que reelegeu o vereador Alexandre Isquierdo
Url :https://apublica.org/2020/11/silas-malafaia-sobre-esquerda-nao-tem-moleza-
e-pau-e-ideologico/
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