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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-20 22:17:24
Título: Protestos por justiça a João Alberto ocorrem em 5 unidades do Carrefour 
em BH
Descrição: Atos e intervenções também foram realizadas na Praça Sete, em BH, e 
nas cidades de Ouro Preto e Pirapora
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/20/protestos-por-justica-a-joao-
alberto-ocorrem-em-5-unidades-do-carrefour-em-bh

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-20 19:49:02
Título: No Dia da Consciência Negra, ato em Fortaleza termina com militantes 
presas 
Descrição: Manifestação, organizada pela Frente Estadual pelo Desencarceramento,
reuniu 30 pessoas em frente à SAP
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/20/no-dia-da-consciencia-negra-ato-
em-fortaleza-termina-com-militantes-presas

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-20 13:09:32
Título: Artigo | Taxar as grandes fortunas para financiar fundo que promova 
igualdade racial 
Descrição: Somos nós, o povo negro, que morremos nos morros e favelas, atingidos
por balas que possuem endereço de cor
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/20/artigo-taxar-as-grandes-
fortunas-para-financiar-fundo-que-promova-igualdade-racial

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-20 13:43:23
Título: Lula sobre negro espancado até a morte no Carrefour: “O racismo é a 
origem de todos os abismos desse país”
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais 
nesta sexta-feira (20) para comentar sobre o caso de João Alberto Silveira 
Freitas, homem negro, de 40 anos, que foi espancado até a morte por dois 
seguranças brancos do supermercado Carrefour, em Porto 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/lula-sobre-negro-espancado-ate-a-
morte-no-carrefour-o-racismo-e-a-origem-de-todos-os-abismos-desse-pais/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-21 00:30:36
Título: Monja Coen comenta caso Carrefour e chama o povo para as ruas: “Nós 
vamos engolir de novo esse absurdo?”
Descrição: Ela lembrou ainda que deveríamos estar todos na Avenida Rebouças, em 
São Paulo, cujo nome homenageia o engenheiro negro André Pinto Rebouças. Veja o 
vídeo aqui
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/monja-coen-comenta-caso-
carrefour-e-chama-o-povo-para-as-ruas-nos-vamos-engolir-de-novo-esse-absurdo/
  
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-20 20:14:52
Título: Washington Post: Morte de negro após espancamento de seguranças indigna 
Brasil
Descrição: O jornal americano The Washington Post registrou nesta sexta-feira 
(20), Dia da Consciência Negra, a revolta e a indignação do Brasil com o 
assassinato de um homem negro após ser espancado violentamente por dois 
seguranças brancos da rede de supermercados Carrefour. O crime ocorreu na 
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Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/washington-post-morte-de-negro-
apos-espancamento-de-segurancas-indigna-brasil/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-20 15:57:40
Título: \No Brasil não existe racismo\, diz Mourão sobre assassinato de negro no
Carrefour
Descrição: Horas após morte de João Alberto, vice-presidente afirma que 
racismo \é coisa que querem importar\ dos Estados Unidos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/20/no-brasil-nao-existe-racismo-
diz-mourao-sobre-assassinato-de-negro-no-carrefour

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-21 00:30:01
Título: ONU contradiz Mourão e diz que morte de homem negro no RS evidencia 
racismo no Brasil
Descrição: Em nota sobre assassinato de João Alberto no Carrefour em Porto 
Alegre, entidade diz que debate sobre eliminação do racismo é urgente e deve 
envolver também o “setor privado”
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/onu-contradiz-mourao-e-diz-que-morte-
de-homem-negro-no-rs-evidencia-racismo-no-brasil/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-20 15:20:34
Título: Discursos racistas de autoridades públicas aumentam 106% em um ano 
Descrição: Entre 2019 e 2020 foram registradas pelo menos 49 declarações 
racistas feita por autoridades públicas brasileiras
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/20/discursos-racistas-de-
autoridades-publicas-aumentam-106-em-um-ano

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-21 09:27:51
Título: “Sou daltônico: todos têm a mesma cor”, diz Bolsonaro, sem citar 
assassinato de João Alberto
Descrição: No Dia da Consciência Negra, Bolsonaro relacionou a luta do movimento
negro à manipulação \por grupos políticos\ e causou revolta nas redes
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/sou-daltonico-todos-tem-a-
mesma-cor-diz-bolsonaro-sem-citar-assassinato-de-joao-alberto/

Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-20 23:01:07
Título: TV GGN 20hs: a violência racista e a responsabilidade da Polícia Federal
Descrição: Confira o comentário diário de Luis Nassif sobre os últimos 
acontecimentos do Brasil nesta sexta-feira, 20 de novembro
Url :https://jornalggn.com.br/tv-ggn/tv-ggn-20hs-a-violencia-racista-e-a-
responsabilidade-da-policia-federal/

Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-20 23:34:36
Título: Fogo, bombas e gás nas manifestações contra o Carrefour de SP e Porto 
Alegre
Descrição: Manifestantes atearam fogo em duas lojas da rede Carrefour uma em 
Porto Alegre e outra em São Paulo durante protesto contra o assassinato de um 
homem negro por dois dois seguranças brancos do supermercado na capital gaúcha. 
Em Porto Alegre, a Brigada Militar [equivalente à 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/fogo-bombas-e-gas-nas-
manifestacoes-contra-o-carrefour-de-sp-e-porto-alegre/

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-20 18:03:21
Título: Pandemia aprofundou o racismo no mercado de trabalho, aponta estudo do 
Dieese
Descrição: Entre o 1º e o 2º trimestre de 2020, cerca de 6,4 milhões de homens e
mulheres negras perderam seus empregos
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Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/20/pandemia-aprofundou-o-racismo-
no-mercado-de-trabalho-aponta-estudo-do-dieese

Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-20 20:43:27
Título: Depois de 10 anos, Estados Unidos nomeiam um novo embaixador para a 
Venezuela
Descrição: James Story foi indicado por Trump e vai exercer o cargo a distância,
sediado na Colômbia
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/20/depois-de-10-anos-estados-
unidos-nomeiam-um-novo-embaixador-para-a-venezuela
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-20 20:32:31
Título: Brasil tem mais de 6 milhões de infectados pela covid-19
Descrição: Patamar foi alcançado nesta sexta-feira (20), quando foram 
registrados mais de 38 mil novos casos em apenas 24 horas
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/20/brasil-tem-mais-de-6-milhoes-de-
infectados-pela-covid-19
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-20 19:25:16
Título: Deputada reúne assinaturas para abrir CPI contra acordo entre o estado 
de MG e a Vale
Descrição: A proposta já conta com 17 assinaturas das 26 necessárias para que 
seja protocolada e enviada para a Mesa Diretora
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/20/deputada-reune-assinaturas-para-
abrir-cpi-contra-acordo-entre-o-estado-de-mg-e-a-vale
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-20 19:16:24
Título: Denúncia: página na internet reúne discursos racistas de autoridades 
públicas  
Descrição: Organizado pela Conaq e pela Terra de Direitos, site denuncia aumento
de 106% no numero de manifestações entre 2019-2020
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/20/denuncia-pagina-na-internet-
reune-discursos-racistas-de-autoridades-publicas
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-20 18:23:58
Título: “Depois de eleita, existe muito mais luta para transformar a política”, 
diz Macaé
Descrição: Vereadora eleita de BH, professora promete lutar por uma cidade 
antirracista e com educação de qualidade para todos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/20/depois-de-eleita-existe-muito-
mais-luta-para-transformar-a-politica-diz-macae
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-20 17:34:38
Título: Defensoria Pública do RS: “morreu porque era negro” 
Descrição: MP e Conselho Estadual de Direitos Humanos destacam extrema gravidade
do caso, governo do RS promete apuração rigorosa
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/20/morreu-porque-era-negro-diz-
nota-de-repudio-da-defensoria-publica-do-rs
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-20 17:24:08
Título: Artigo | Irmã Outsider ensina a transformar o silêncio em linguagem e 
ação
Descrição: Audre Lorde convida à escrita, a usar a poesia como instrumento de 
luta, sobrevivência e ocupação de espaços negados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/20/artigo-irma-outsider-ensina-a-
transformar-o-silencio-em-linguagem-e-acao
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Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-20 17:07:47
Título: Lepê Correia: \20 de novembro é mais um dia de luta contra o racismo no 
Brasil\
Descrição: Entenda como surgiu o Movimento Negro Unificado (MNU) organizado em 
Pernambuco
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/20/lepe-correia-20-de-novembro-e-
mais-um-dia-de-luta-contra-o-racismo-no-brasil
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-20 16:56:42
Título: Protesto pede fim de portaria que altera lista de homenageados da 
Fundação Palmares
Descrição: Assinada por Sérgio Camargo, norma exclui personalidades como Zezé 
Motta, Elza Soares, Gilberto Gil e Martinho da Vila
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/20/protesto-pede-fim-de-portaria-
que-altera-lista-de-homenageados-da-fundacao-palmares
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-20 16:53:25
Título: Negros são apenas 3% dos servidores de nível superior no Rio Grande do 
Sul
Descrição: Pesquisa foi realizada pela PUCRS com associados do Sindicato dos 
Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/20/negros-sao-apenas-3-dos-
servidores-de-nivel-superior-no-rio-grande-do-sul
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-20 16:34:08
Título: Fila do INSS continua, só no Ceará, 83 mil aguardam por benefícios
Descrição: Com atraso generalizado, população sofre, INSS tem um déficit de 
34.756 funcionários em seus quadros
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/20/fila-do-inss-continua-so-no-
ceara-83-mil-aguardam-por-beneficios
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-20 16:25:25
Título: Artigo | O negro em movimento e a celebração da consciência
Descrição: É importante olharmos com atenção para a nossa história e para tudo 
aquilo que com tanto sangue e suor foi conquistado
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/20/artigo-o-negro-em-movimento-e-a-
celebracao-da-consciencia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-20 15:59:04
Título: Performance \20 de Novembro\ celebra o dia da consciência negra com 
música e poesia
Descrição: Sete artistas negros de Pernambuco e da Paraíba se apresentam online 
nesta sexta (20) a partir das 21h
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/20/performance-20-de-novembro-
celebra-o-dia-da-consciencia-negra-com-musica-e-poesia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-20 15:43:22
Título: Direito de lutar: o relato de um refugiado saauarí pronto para a guerra 
com Marrocos
Descrição: Ahmed Jouli explica a frustração de milhares de compatriotas: \
Lutamos pacificamente por 30 anos e fomos ignorados\
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/20/direito-de-lutar-o-relato-de-um-
refugiado-saauari-pronto-para-a-guerra-com-marrocos
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-20 15:17:51
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Título: Sindicato vai ao MPT contra jornada de 12 horas contínuas em fábrica da 
Coca-Cola
Descrição: Procuradora-Geral da República já se posicionou contra implementação 
da jornada 12 x 36 por meio de acordo individual
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/20/sindicato-vai-ao-mpt-contra-
jornada-de-12-horas-continuas-em-fabrica-da-coca-cola
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-20 14:44:31
Título: Artigo | No dia da consciência negra, precisamos falar sobre eleições 
municipais
Descrição: Apenas um quinto dos vereadores eleitos no Rio são negras e negros, 
sendo que 46% da população da cidade é negra
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/20/artigo-no-dia-da-consciencia-
negra-precisamos-falar-sobre-eleicoes-municipais
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-20 12:00:05
Título: Lei de equidade de gênero nos meios de comunicação avança no parlamento 
argentino
Descrição: Impulsionado por comunicadoras, projeto foi aprovado pelo Senado e 
aguarda para entrar em pauta na Câmara dos Deputados
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/20/lei-de-equidade-de-genero-nos-
meios-de-comunicacao-avanca-no-parlamento-argentino
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-20 11:36:45
Título: Candidata à Prefeitura de Curralinho, Leila Arruda é vítima de 
feminicídio no Pará
Descrição: Assassino tem dois filhos com a vítima e foi preso após o episódio, 
crime aconteceu em Belém, enterro será em Curralinho
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/20/candidata-a-prefeitura-de-
curralinho-leila-arruda-e-vitima-de-feminicidio-no-para
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-20 11:22:14
Título: Sete vezes em que o Carrefour atuou com descaso e violência
Descrição: Um homem foi morto após ser espancado em loja do RS nesta quinta 
(19), episódio se soma a uma série de outros casos
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/20/sete-vezes-em-que-o-carrefour-
atuou-com-descaso-e-violencia
 
Fonte: Brasil de Fato
Data: 2020-11-20 11:05:05
Título: “Foi preciso enegrecer Deus”, diz pastora metodista Eliad Santos sobre 
Teologia Negra
Descrição: Em entrevista para o Instituto Tricontinental a pastora fala de 
teologia negra, racismo e movimentos sociais
Url :https://www.brasildefato.com.br/2020/11/20/foi-preciso-enegrecer-deus-diz-
pastora-metodista-eliad-santos-sobre-teologia-negra
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-20 22:42:24
Título: Ratinho manda despejar professores que fazem greve de fome no Paraná
Descrição: O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), pediu e a Justiça 
determinou que professores, funcionários de escola e estudantes em greve de fome
deixem a marquise do Palácio Iguaçu, sede do executivo estadual. Se a ordem for 
cumprida, os grevistas de fome ficarão ao relento. 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/ratinho-manda-despejar-professores-
que-fazem-greve-de-fome-no-parana/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-20 22:02:21
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Título: No CNJ, Fux faz um minuto de silêncio por negro assassinado no Carrefour
em Porto Alegre
Descrição: O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luiz 
Fux, pediu hoje (20), durante evento organizado pelo órgão pelo Dia da 
Consciência Negra, um minuto de silêncio em homenagem ao homem negro que foi 
espancado até a morte por seguranças no estacionamento de um 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/no-cnj-fux-faz-um-minuto-de-
silencio-por-negro-assassinado-no-carrefour-em-porto-alegre/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-20 20:49:20
Título: Apagão na Globo
Descrição: A TV Globo e seus jornalões vem cobrindo sistemática e factualmente o
apagão no Amapá, que já dura 18 dias. A empresa de comunicação dos Marinho 
também registrou o afastamento das diretorias da ANEEL e do ONS. O diabo é que 
deu apagão no cérebro 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/apagao-na-globo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-20 20:40:53
Título: Maia presta condolências à família e aos amigos de homem negro espancado
até a morte no Carrefour
Descrição: O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), usou o 
Twitter nesta sexta-feira (20) para prestar condolências à família e aos amigos 
de João Alberto Silveira Freitas. “Em nome da Câmara dos Deputados, envio meus 
sentimentos à família e aos amigos do João Alberto 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/maia-presta-condolencias-a-familia-
e-aos-amigos-de-homem-negro-espancado-ate-a-morte-no-carrefour/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-20 18:39:47
Título: Requião (MDB) anuncia apoio a Manuela D’Ávila em Porto Alegre
Descrição: Dizendo-se decepcionado com o correligionário Sebastião Melo (MDB), 
para quem fez campanha na eleição passada, o ex-senador Roberto Requião (MDB-PR)
anunciou apoio à candidatura de Manuela D&#8217,Ávila (PCdoB) à Prefeitura de 
Porto Alegre. Requião participou na manhã desta sexta-feira (20) de uma live do 
Blog 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/requiao-mdb-anuncia-apoio-a-
manuela-davila-em-porto-alegre/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-20 18:19:37
Título: Dia da Consciência Negra: Clubes se manifestam contra o racismo
Descrição: Diversos times brasileiros publicam mensagens de apoio à causa e 
contra o racismo, nesta sexta-feira (20). No dia 20 de novembro, é celebrado o 
dia da Consciência Negra. A data foi criada para nós refletirmos sobre a 
inserção do negro na sociedade e coincide com 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/dia-da-consciencia-negra-clubes-se-
manifestam-contra-o-racismo/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-20 16:16:54
Título: Dia da Consciência Negra é feriado em quase 900 cidades do país, em 
Curitiba, não
Descrição: Dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, data que faz uma 
homenagem à morte de Zumbi dos Palmares, símbolo da luta dos negros pela 
liberdade contra a escravidão e líder do Quilombo dos Palmares  que foi o 
território de refúgio e organização 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/dia-da-consciencia-negra-e-feriado-
em-quase-900-cidades-do-pais-em-curitiba-nao/
 
Fonte: Blog do Esmael
Data: 2020-11-20 13:43:23
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Título: Lula sobre negro espancado até a morte no Carrefour: “O racismo é a 
origem de todos os abismos desse país”
Descrição: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais 
nesta sexta-feira (20) para comentar sobre o caso de João Alberto Silveira 
Freitas, homem negro, de 40 anos, que foi espancado até a morte por dois 
seguranças brancos do supermercado Carrefour, em Porto 
Url :https://www.esmaelmorais.com.br/2020/11/lula-sobre-negro-espancado-ate-a-
morte-no-carrefour-o-racismo-e-a-origem-de-todos-os-abismos-desse-pais/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-21 10:00:06
Título: Objetivos do Milênio: o multilateralismo e o novo protagonismo do 
Estado-Nação, por Luis Nassif
Descrição: O desafio, então, seria compatibilizar a proposta dos bens públicos 
globais e das liberdades positivas, incorporadas nos ODS, com os valores 
democráticos liberais. Mas como implementar essa abordagem, se arranjos entre 
nações se tornaram inviáveis?
Url :https://jornalggn.com.br/coluna-economica/objetivos-do-milenio-o-
multilateralismo-e-o-novo-protagonismo-do-estado-nacao-por-luis-nassif/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-20 23:58:31
Título: GGN Covid Brasil: com a Saúde sem dados confiáveis, estatísticas mostram
alta
Descrição: O Ministério da Saúde tem alegado que os saltos nas notificações se 
devem aos problemas enfrentados pelos sistemas internos. O que mostra que o 
Ministério não tem sequer radares para monitorar as doenças. Balanço do dia 
Curva geral de novos casos Análise de estados: São Paulo, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul e Paraná Curva [&hellip,]
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/ggn-covid-brasil-com-a-saude-sem-
dados-confiaveis-estatisticas-mostram-alta/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-20 22:55:39
Título: TRF-1 derruba afastamento de diretores da ANEEL e da ONS
Descrição: Medida atende recurso da Advocacia-Geral da União, afastamento foi 
pedido por juiz da 2ª Vara Cível da Seção Judiciária do Amapá
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/trf-1-derruba-afastamento-de-diretores-da-
aneel-e-da-ons/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-20 21:56:18
Título: Covid-19: Bancários da Caixa participam de pesquisa sobre exposição ao 
vírus no trabalho
Descrição: “Os empregados da Caixa Econômica, por conta do trabalho essencial 
que têm realizado especialmente em todo o período da pandemia, estiveram mais 
expostos à contaminação”, observa o presidente da Fenae, Sergio Takemoto.
Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/covid-19-bancarios-da-caixa-
participam-de-pesquisa-sobre-exposicao-ao-virus-no-trabalho/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-20 21:33:12
Título: Giro Econômico GGN: confira o fechamento da semana no exterior
Descrição: Bolsas na Europa fecham semana em alta, enquanto mercado asiático não
apresenta trajetória definida, bolsas nos EUA perdem força
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/giro-economico-ggn-confira-o-fechamento-
da-semana-no-exterior/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-20 20:39:01
Título: Coronavírus: EUA registra o maior número de mortes diárias desde maio
Descrição: Foram também mais de 187.000 novos casos confirmados na quinta, mais 
um recorde para a contagem diária de infecções.
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Url :https://jornalggn.com.br/coronavirus/coronavirus-eua-registra-o-maior-
numero-de-mortes-diarias-desde-maio/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-20 20:21:58
Título: Uma análise pós-eleições e o que esperar para 2022
Descrição: Luis Nassif entrevista Guilherme Casarões, da Fundação Getúlio 
Vargas, sobre o impacto das eleições municipais no jogo político brasileiro
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/uma-analise-pos-eleicoes-e-o-que-esperar-
para-2022/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-20 17:37:14
Título: Paulo Guedes insiste em imposto sobre transações eletrônicas
Descrição: Contudo, ministro da Economia diz que tema só será retomado após as 
eleições por temer que o assunto seja explorado politicamente
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/paulo-guedes-insiste-em-imposto-sobre-
transacoes-eletronicas/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-20 17:33:38
Título: A Geórgia reconta os votos, e Joe Biden é confirmado como vencedor
Descrição: Donald Trump se recusou a reconhecer os fatos e continua questionando
os resultados em estados como a Geórgia e perseguindo recontagens ou atrasos na 
certificação
Url :https://jornalggn.com.br/eua-canada/a-georgia-reconta-os-votos-e-joe-biden-
e-confirmado-como-vencedor/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-20 17:05:42
Título: O Dia da Consciência Negra e a inoperância do Governo Federal
Descrição: O relatório técnico preliminar “Direitos da População Negra e Combate
ao Racismo” foi feito pela Consultoria Legislativa para dar subsídios ao 
Observatório Parlamentar da Revisão Periódica Universal, uma parceria entre a 
Câmara e Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos 
Humanos
Url :https://jornalggn.com.br/a-grande-crise/o-dia-da-consciencia-negra-e-a-
inoperancia-do-governo-federal/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-20 16:51:38
Título: Bolsonaro desidratou estratégias para combate ao racismo
Descrição: Ações se tornaram inviáveis após extinção do comitê para promoção da 
igualdade racial, diz relatório da Câmara dos Deputados
Url :https://jornalggn.com.br/noticia/bolsonaro-desidratou-estrategias-para-
combate-ao-racismo/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-20 15:26:29
Título: Racismo estrutural segrega negros no mercado de trabalho
Descrição: Dados mostram que salários de trabalhadores negros são menores que 
dos brancos e eles ocupam postos mais precarizados e sem proteção social. 
“Herança da escravidão”, afirma dirigente da CUT
Url :https://jornalggn.com.br/movimentos-sociais/racismo-estrutural-segrega-
negros-no-mercado-de-trabalho/
 
Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-20 14:20:59
Título: Consciência negra e seu dia, por Urariano Mota
Descrição: Se a nossa cultura, como toda cultura do mundo, é mestiça, a nossa em
particular encontra o seu elemento plástico no negro. Por ele, dele e nele se 
expressa melhor o nosso rosto nacional.
Url :https://jornalggn.com.br/cronica/consciencia-negra-e-seu-dia-por-urariano-
mota/
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Fonte: Luis Nassif Online – GGN
Data: 2020-11-20 14:00:46
Título: Acordo de biodiversidade da ONU é emperrado por ação do Brasil
Descrição: Os fundos já estão garantidos e agora só é preciso que os 196 países 
partícipes da Convenção aprovem a autorização orçamentária. Dos 196, o Brasil é 
o único que se opõe.
Url :https://jornalggn.com.br/meio-ambiente/acordo-de-biodiversidade-da-onu-e-
emperrado-por-acao-do-brasil/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-21 09:46:39
Título: Grupo de juízes diz que racismo é “infiltração ideológica” e repudia 
curso antirracista em PE
Descrição: Parte deles abandonaram associação após se recusarem a participar do 
webinário para magistrados
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/grupo-de-juizes-diz-que-racismo-e-
infiltracao-ideologica-e-repudia-curso-antirracista-em-pe/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-21 09:27:51
Título: “Sou daltônico: todos têm a mesma cor”, diz Bolsonaro, sem citar 
assassinato de João Alberto
Descrição: No Dia da Consciência Negra, Bolsonaro relacionou a luta do movimento
negro à manipulação \por grupos políticos\ e causou revolta nas redes
Url :https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/sou-daltonico-todos-tem-a-
mesma-cor-diz-bolsonaro-sem-citar-assassinato-de-joao-alberto/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-21 01:32:16
Título: PT vai à Justiça contra governo Bolsonaro por monitorar parlamentares
Descrição: Segundo colunista, Palácio do Planalto usou dinheiro público para  
espionar 116 deputados e senadores em redes sociais
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pt-vai-a-justica-contra-governo-
bolsonaro-por-monitorar-parlamentares/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 23:53:47
Título: Marta Suplicy sai em campanha para Bruno Covas com imitação do 
“Erundinamóvel”
Descrição: Com 75 anos, a ex-prefeita é grupo de risco para o Coronavírus
Url :https://revistaforum.com.br/politica/marta-suplicy-sai-em-campanha-para-
bruno-covas-com-imitacao-do-erundinamovel/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 23:28:46
Título: Brasil bate nova marca em pandemia com mais de 6 milhões de casos de 
Covid
Descrição: Mais de 38 mil novos diagnósticos positivos foram registrados, país é
3º com mais infectados no mundo
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/brasil-bate-nova-marca-em-pandemia-
com-mais-de-6-milhoes-de-casos-de-covid/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 23:06:50
Título: Pacote Anticrime do “moderado” Moro mataria quantos negros?, por Cleber 
Lourenço
Descrição: Se o Pacote Anticrime de Moro tivesse sido aprovado, o PM poderia 
alegar que agiu sob “forte emoção” e requerer o “excludente de ilicitude”, para 
reduzir ou anular a pena pelo assassinato.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/pacote-anticrime-do-moderado-moro-mataria-
quantos-negros-por-cleber-lourenco/
 
Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-11-20 23:06:10
Título: Se não é racismo é o que, general Mourão? Por Juca Ferreira
Descrição: É coincidência que quase todos os espancados e mortos são negros?
Url :https://revistaforum.com.br/colunistas/jucaferreira/se-nao-e-racismo-e-o-
que-general-mourao-por-juca-ferreira/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 23:00:35
Título: Bolsonaro se encontra com corregedor de corte que vai julgar caso de 
Flávio
Descrição: Segundo revista Veja, reunião em Brasília foi solicitada pela 
Presidência
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-se-encontra-com-corregedor-
de-corte-que-vai-julgar-caso-de-flavio/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 22:28:59
Título: De branco para branco: Não seja canalha, o racismo está na nossa cara
Descrição: Na coluna de Henrique Rodrigues: Um homem negro foi brutalmente morto
por espancamento. Há quem negue o racismo por puro cinismo. E há também os que 
negam por uma ignorância soberba.  Seja como for, entendam: nós, brancos, não 
sabemos nada sobre racismo. Isso nunca nos impactou.
Url :https://revistaforum.com.br/rede/de-branco-para-branco-nao-seja-canalha-o-
racismo-esta-na-nossa-cara/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 22:14:00
Título: Justiça decreta prisão preventiva de seguranças que espancaram homem 
negro até a morte no RS
Descrição: Em sentença, juiz de Porto Alegre destaca cena de vídeo com a surra 
que mostra João Alberto sendo agredido quando estava no chão
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/justica-decreta-prisao-preventiva-de-
segurancas-que-espancaram-homem-negro-ate-a-morte-no-rs/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 21:49:19
Título: Tico Santa Cruz diz que sua editora mandou recolher livros das 
prateleiras e marketplace do Carrefour
Descrição: “Manteremos esse posicionamento até que a marca demonstre para a 
sociedade que está implementando medidas reais para combater o racismo nas suas 
unidades, escreveu a editora
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/tico-santa-cruz-diz-que-sua-editora-
mandou-recolher-livros-das-prateleiras-e-marketplace-do-carrefour/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 21:47:42
Título: Atos contra assassinato de homem negro no Carrefour se espalham pelo 
país
Descrição: Manifestantes gritavam “eu não consigo respirar” e “Carrefour 
assassino”, lojas do supermercado foram ocupadas em várias cidades
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/atos-contra-assassinato-de-homem-
negro-no-carrefour-se-espalham-pelo-pais/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 21:31:25
Título: Sueli Carneiro posta foto do seu cartão Carrefour quebrado ao meio: 
“Basta! Boicote já!”
Descrição: A filósofa, escritora e ativista antirracismo do movimento social 
negro brasileiro se manifestou contra o assassinato de um homem negro em uma das
lojas da rede em Porto Alegre
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/sueli-carneiro-posta-foto-do-seu-cartao-
carrefour-quebrado-ao-meio-basta-boicote-ja/

Fonte: Revista Fórum
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Data: 2020-11-20 21:15:52
Título: Caetano Veloso comenta crime no Carrefour: “temos que admitir que somos 
todos meio pretos”
Descrição: Para o cantor, “ver, no Dia da Consciência Negra, as imagens do rapaz
sendo espancado no Carrefour é indignante”
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/caetano-veloso-comenta-crime-no-
carrefour-temos-que-admitir-que-somos-todos-meio-pretos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 21:09:35
Título: Chargistas reagem ao assassinato de homem negro por seguranças
Descrição: Às vésperas do Dia da Consciência Negra, assassinato de João Alberto 
em Porto Alegre revolta o país. Com Cynara Menezes
Url :https://revistaforum.com.br/videos/chargistas-reagem-ao-assassinato-de-
homem-negro-por-segurancas/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 20:32:42
Título: Vídeo: “O direito de sonhar é tirado da periferia”, diz Tchê Tchê
Descrição: Depoimento foi ação do São Paulo no Dia da Consciência Negra, jogador
lembra ainda que é difícil ver médicos negros em hospitais de elite
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/video-o-direito-de-sonhar-e-tirado-da-
periferia-diz-tche-tche/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 20:11:37
Título: Vídeo onde João Campos apoia Aécio Neves volta a bombar nas redes
Descrição: Datafolha mostrou que Marília Arraes larga na frente no segundo turno
na disputa pela Prefeitura do Recife
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/video-onde-joao-campos-apoia-
aecio-neves-volta-a-bombar-nas-redes/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 19:36:38
Título: José Vicente classifica Mourão como racista em entrevista à TV
Descrição: Reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares comentava declaração do vice-
presidente de que não há racismo no Brasil
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/jose-vicente-classifica-mourao-como-
racista-em-entrevista-a-tv/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 18:39:30
Título: Bolsonaro diz que índio troca “tora” de desmatamento ilegal por 
“cerveja”
Descrição: Presidente questionou delegado da PF no AM se prática acontecia, 
tentando mais uma vez empurrar responsabilidade sobre crimes ambientais a 
indígenas, delegado da PF fez “sutil” correção, tentando não confrontar o chefe
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/bolsonaro-diz-que-indio-troca-tora-de-
desmatamento-ilegal-por-cerveja/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 18:12:11
Título: Felipe Neto aponta elevação nas ações do Carrefour: “Alguém pode 
explicar?”
Descrição: Ações da rede de supermercados, que teve um homem brutalmente 
assassinado por seguranças em uma de suas lojas, dispararam no início da tarde 
desta sexta-feira
Url :https://revistaforum.com.br/redes-sociais/felipe-neto-aponta-elevacao-nas-
acoes-do-carrefour-alguem-pode-explicar/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 17:30:02
Título: Pesquisas internas mostram diferença de 8 pontos, diz assessoria de 
Manuela D’Ávila
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Descrição: Levantamento do Paraná Pesquisas mostrou vantagem de 23 pontos ao 
emedebista na disputa pela Prefeitura de Porto Alegre, “pela Paraná, o 
presidente seria Aécio”, lembra candidata
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/pesquisas-internas-mostram-diferenca-
de-8-pontos-diz-assessoria-de-manuela-davila/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 17:18:30
Título: CNN noticia que delegada não viu racismo no caso João Alberto e apaga 
tuíte com vídeo
Descrição: \Ele gritava que não conseguia respirar\, diz amigo do homem negro 
morto por seguranças brancos do Carrefour
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/cnn-noticia-que-delegada-nao-viu-
racismo-no-caso-joao-alberto-e-apaga-tuite-com-video/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 17:17:58
Título: Aos gritos de “eu não consigo respirar”, manifestantes protestam em loja
do Carrefour em Brasília
Descrição: O objetivo era protestar contra o brutal assassinato de um homem 
negro espancado por seguranças em outra loja da mesma rede em Porto Alegre. Veja
o vídeo aqui
Url :https://revistaforum.com.br/direitos/aos-gritos-de-eu-nao-consigo-respirar-
manifestantes-protestam-em-loja-do-carrefour-em-brasilia/

Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 16:23:45
Título: No Dia da Consciência Negra, Ana Maria faz discurso em prol da 
“consciência humana”
Descrição: Comentário da apresentadora, que ocorre um dia após o assassinato de 
João Alberto, foi criticado nas redes sociais
Url :https://revistaforum.com.br/midia/no-dia-da-consciencia-negra-ana-maria-
faz-discurso-em-prol-da-consciencia-humana/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 16:09:56
Título: Moradores flagram em vídeo PMs espancando jovem no ABC paulista
Descrição: A cena começa com o jovem se entregando, após tentativa de fuga. Na 
sequência, dois policiais iniciam o espancamento
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/moradores-flagram-em-video-pms-
espancando-jovem-no-abc-paulista/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 15:20:50
Título: Carrefour lançava “manifesto pela diversidade” enquanto João Alberto era
assassinado
Descrição: Manifesto será afixado nas lojas e centros de distribuição da rede. \
Todos merecem respeito\, diz o documento
Url :https://revistaforum.com.br/brasil/carrefour-lancava-manifesto-pela-
diversidade-enquanto-joao-alberto-era-assassinado/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 14:51:13
Título: Diferenças são menores que convergências para derrotar o Bolsodoria, diz
Boulos diante de frente democrática
Descrição: Em ato de lançamento da frente democrática, Boulos disse que projeto 
que elegeu João Doria e Jair Bolsonaro foi reeditado na disputa da prefeitura da
capital paulistana
Url :https://revistaforum.com.br/politica/eleicoes-2020/diferencas-sao-menores-
que-convergencias-para-derrotar-o-bolsodoria-diz-boulos-diante-de-frente-
democratica/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 14:47:28
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Título: Datas de depósitos recebidos por Queiroz coincidem com cheques de 
Michele Bolsonaro
Descrição: Apesar da difícil causalidade entre um e outro, a coincidência das 
datas chama a atenção
Url :https://revistaforum.com.br/noticias/datas-de-depositos-recebidos-por-
queiroz-coincidem-com-cheques-de-michele-bolsonaro/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 13:54:48
Título: IstoÉ chama Flávio Bolsonaro de chefe da quadrilha na capa
Descrição: Além da foto do filho 01 de Jair Bolsonaro, a publicação destaca 
ainda imagem do 03, o deputado Eduardo Bolsonaro. \O uso de dinheiro vivo é 
frequente na família do presidente desde os anos 1990\
Url :https://revistaforum.com.br/midia/istoe-chama-flavio-bolsonaro-de-chefe-da-
quadrilha-na-capa/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 13:51:26
Título: Paraná Pesquisa: Sebastião Melo abre 23% em Porto Alegre
Descrição: Candidato do MDB havia conquistado 31% dos votos no primeiro turno, 
uma vantagem de apenas 2% em relação a Manuela D'Ávila
Url :https://revistaforum.com.br/politica/parana-pesquisa-sebastiao-melo-abre-
23-em-porto-alegre/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 13:20:24
Título: “Desespero de quem vai levar uma surra eleitoral”, diz Freixo sobre 
ataque de Crivella ao PSOL
Descrição: \Pega a sua fé e reza para não ser preso\, ironiza o deputado. 
Prefeito do Rio disse que PSOL vai levar \pedofilia às escolas\ junto com 
Eduardo Paes
Url :https://revistaforum.com.br/politica/desespero-de-quem-vai-levar-uma-surra-
eleitoral-diz-freixo-sobre-ataque-de-crivella-ao-psol/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 12:50:55
Título: “Brasil vai ter que enfrentar o debate sobre abordagem policial”, diz 
Paulo Paim
Descrição: Senador disse que vai convidar representantes do Carrefour para serem
confrontados em Comissão de Direitos Humanos do Senado
Url :https://revistaforum.com.br/politica/brasil-vai-ter-que-enfrentar-o-debate-
sobre-abordagem-policial-diz-paulo-paim/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 11:59:49
Título: Record cancela debate após Russomanno declarar apoio a Covas, diz Boulos
Descrição: Emissora ainda não apresentou justificativas sobre o cancelamento
Url :https://revistaforum.com.br/midia/record-cancela-debate-apos-russomanno-
declarar-apoio-a-covas-diz-boulos/
 
Fonte: Revista Fórum
Data: 2020-11-20 03:16:49
Título: Boulos pergunta se Covas “coloca a mão no fogo” pelo vice, prefeito 
hesita
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
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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 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: The Intercept
Data: 2020-11-21 05:02:31
Título: Agora temos que enfrentar o golpe mequetrefe de Trump — e os piores 
instintos de Biden
Descrição: Os republicanos continuam encontrando novas maneiras de nos dizer que
não acreditam na democracia, e devemos acreditar neles.The post Agora temos que 
enfrentar o golpe mequetrefe de Trump — e os piores instintos de Biden appeared 
first on The Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/21/golpe-mequetrefe-trump-biden/
 
Fonte: The Intercept
Data: 2020-11-20 12:00:14
Título: Intercept Brasil lança bolsas de reportagem para repórteres negros
Descrição: Queremos mais pessoas negras com sangue nos olhos para investigar os 
poderosos. Veja como se inscrever e sugerir pautas.The post Intercept Brasil 
lança bolsas de reportagem para repórteres negros appeared first on The 
Intercept.
Url :https://theintercept.com/2020/11/20/bolsa-reportagem-para-reporteres-
negros/
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-21 06:00:29
Título: Como Steve Bannon e um bilionário chinês espalharam a mentira de que a 
China fabricou o novo coronavírus
Descrição: Conteúdo exclusivo para assinantes, acesse no site do globo.
Url :https://oglobo.globo.com/mundo/como-steve-bannon-um-bilionario-chines-
espalharam-mentira-de-que-china-fabricou-novo-coronavirus-24758985
 
Fonte: OGlobo
Data: 2020-11-21 06:15:45
Título: Ministério da Justiça mira contra Jurassic Park
Descrição: O governo Bolsonaro tem sido inclemente com Steven Spielberg.O 
Ministério da Justiça aumentou a classificação de O mundo perdido: Jurassic 
Park, após o pedido de um cidadão.A mudança ocorre 18 anos depois de o filme ser
classificado pela primeira vez, com classificação livre.Agora, é “não 
recomendado para menores de 12 anos, por apresentar violência, linguagem 
imprópria e drogas lícitas”.Em setembro, o ministério já havia aumentado a 
classificação indicativa para 12 anos do primeiro, Jurassic Park: o parque dos 
dinossauros.(Por Naomi Matsui)
Url :https://epoca.globo.com/guilherme-amado/ministerio-da-justica-mira-contra-
jurassic-park-1-24756206
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-20 23:09:07
Título: Extermínio de negros, o empreendimento mais bem-sucedido do Brasil
Descrição: Mais um espancamento na conta do Carrefour. Mais um homem negro 
brutalmente assassinado no país. Mais um dia de negação do racismo que reparte 
lucros e dividendos
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Url :https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-11-20/exterminio-de-negros-o-
empreendimento-mais-bem-sucedido-do-brasil.html
 
Fonte: Edição Brasil no EL PAÍS: o jornal global
Data: 2020-11-21 00:23:40
Título: Banqueiro mais poderoso da Argentina, Jorge Brito morre em acidente de 
helicóptero
Descrição: Aeronave caiu sobre uma represa na província de Salta
Url :https://brasil.elpais.com/internacional/2020-11-21/banqueiro-mais-poderoso-
da-argentina-jorge-brito-morre-em-acidente-de-helicoptero.html
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-21 02:18:00
Título: Relatório aponta corte em verbas federais para combate ao racismo
Descrição: Levantamento da Consultoria Legislativa alerta sobre esvaziamento de 
iniciativas voltadas à promoção da igualdade racial
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/709406-relatorio-aponta-corte-em-verbas-
federais-para-combate-ao-racismo/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-20 23:55:00
Título: Ministério da Economia revisa para baixo a previsão de déficit primário 
neste ano
Descrição: Estimativa para saldo negativo das contas do governo central agora é 
de R$ 844,6 bilhões. Projeção para recuo da economia tem melhora
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/709383-ministerio-da-economia-revisa-
para-baixo-a-previsao-de-deficit-primario-neste-ano/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-20 22:58:00
Título: Deputados manifestam repúdio por assassinato de homem negro em 
supermercado
Descrição: Crime ocorreu em Porto Alegre, na véspera do Dia da Consciência Negra
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/709343-deputados-manifestam-repudio-por-
assassinato-de-homem-negro-em-supermercado/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-20 21:23:00
Título: Pesquisadores cobram dados sobre mulheres negras vítimas de Covid-19
Descrição: Relatora da comissão externa que acompanha pandemia alerta para 
racismo institucional na saúde pública
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/709315-pesquisadores-cobram-dados-sobre-
mulheres-negras-vitimas-de-covid-19/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-20 20:28:00
Título: Proposta exige que informe para o IR seja enviado pelo correio ao idoso 
que pedir
Descrição: Empregadores e bancos são obrigados a fornecer os informes de 
rendimentos, mas desde 2012 não é exigido o envio pelo correio
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/708887-proposta-exige-que-informe-para-
o-ir-seja-enviado-pelo-correio-ao-idoso-que-pedir/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-20 19:18:00
Título: Projeto retira contratos de franquia da lista de serviços tributados 
pelo ISS
Descrição: Em maio de 2020, o STF decidiu pela constitucionalidade da cobrança 
do imposto sobre a atividade de franchising
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/708191-projeto-retira-contratos-de-
franquia-da-lista-de-servicos-tributados-pelo-iss/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-20 18:42:00
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Título: Deputadas dizem que número de mulheres eleitas cresceu pouco e defendem 
reserva de vagas
Descrição: Candidaturas laranjas e violência política nas campanhas são 
apontadas como possíveis causas do baixo crescimento
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/709211-deputadas-dizem-que-numero-de-
mulheres-eleitas-cresceu-pouco-e-defendem-reserva-de-vagas/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-20 17:44:00
Título: Maia cobra punição de assassinos de João Alberto Silveira Freitas, morto
por seguranças no Carrefour
Descrição: No Dia da Consciência Negra, o presidente da Câmara ressaltou que a 
luta pela igualdade e contra o racismo é permanente
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/709258-maia-cobra-punicao-de-assassinos-
de-joao-alberto-silveira-freitas-morto-por-segurancas-no-carrefour/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-20 17:20:00
Título: Proposta prevê telemedicina por decisão do paciente e sob 
responsabilidade do médico
Descrição: Proposta pretende ampliar acesso ao atendimento e a profissionais 
especializados, além de evitar desperdícios
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/708885-proposta-preve-telemedicina-por-
decisao-do-paciente-e-sob-responsabilidade-do-medico/
 
Fonte: Câmara notícias - Câmara dos Deputados
Data: 2020-11-20 16:45:00
Título: Cresce número de prefeitos e vereadores indígenas
Descrição: A única representante indígena no Congresso comemora o crescimento, 
mas diz que ainda é preciso melhorar a distribuição de urnas eletrônicas nas 
aldeias e destinar mais dinheiro dos fundos partidário e eleitoral para 
candidatos indígenas
Url :https://www.camara.leg.br/noticias/709156-cresce-numero-de-prefeitos-e-
vereadores-indigenas/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-21 04:02:26
Título: Brasil é o único de 9 países da CPLP contra transversalização de 
questões de gênero na educação
Descrição: O Brasil foi a única entre as nove nações da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP) contra a transversalização de questões de gênero na 
educação. O posicionamento brasileiro foi reafirmado na XI Reunião de Ministros 
da Educação da CPLP na quarta-feira (18), transmitida on-line de Lisboa.
Url :https://br.sputniknews.com/sociedade/2020112116477932-brasil-e-o-unico-de-
9-paises-da-cplp-contra-transversalizacao-de-questoes-de-genero-na-educacao/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-20 22:45:00
Título: Patriarca dos ortodoxos sérvios morre de COVID-19 após funeral de bispo 
atingido pela mesma doença
Descrição: Ele comandou velório com caixão aberto de sacerdote em igreja lotada 
onde nenhum religioso usou máscara e pessoas beijavam mãos e rosto do falecido.
Url :https://br.sputniknews.com/europa/2020112016475560-patriarca-dos-ortodoxos-
servios-morre-de-covid-19-apos-funeral-de-bispo-atingido-pela-mesma-doenca/
 
Fonte: Sputnik Brasil – Notícias Atuais do Mundo, Notícias Urgentes
Data: 2020-11-20 16:00:00
Título: Think tank: governos devem usar poder de compra em prol de igualdade e 
sustentabilidade
Descrição: Um relatório apresentado nesta semana pela Chatham House propõe que 
os governos, em diferentes níveis, passem a considerar um número maior de 
fatores em seus processos de compras públicas, de maneira a promover a 
sustentabilidade e a justiça social.
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Url :https://br.sputniknews.com/opiniao/2020112016472879-think-tank-governos-
devem-usar-poder-de-compra-em-prol-de-igualdade-e-sustentabilidade/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2020-11-20 18:23:36
Título: Exclusivo: reta final das eleições teve um caso de violência política a 
cada 3 horas
Descrição: De ofensas a tentativas de assassinato, houve 114 ocorrências de 
violência contra candidatos e eleitores antes do primeiro turno, segundo 
levantamento inédito, em números absolutos, regiões Sudeste e Nordeste foram 
campeãs de violência eleitoral
Url :https://apublica.org/2020/11/exclusivo-reta-final-das-eleicoes-teve-um-
caso-de-violencia-politica-a-cada-3-horas/
 
Fonte: Português – Agência Pública
Data: 2020-11-20 13:00:10
Título: Podcast: Rachadinhas S/A
Descrição: O Pauta Pública recebe a jornalista Juliana Dal Piva que investiga e 
traz os  bastidores do esquema das rachadinhas, cujo as investigações apontam 
diretamente a família Bolsonaro
Url :https://apublica.org/2020/11/podcast-rachadinhas-s-a/
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