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Prezado(a) Aluno(a), 

 

 

Em complemento ao seu material de estudos para o concurso de Escrevente Técnico Judiciário do TJ-SP - 

Interior, disponibilizamos, neste material, o seguinte conteúdo: 

 

 

ATUALIDADES 

➢ Temas extraídos do mês de julho; 

➢ Temas extraídos do mês de agosto; 

➢ Temas extraídos do mês de setembro; 

➢ Temas extraídos do mês de outubro. 

 

NORMAS DA CORREGEDORIA 

➢ Art. 27-A, acrescentado pelo Provimento CG Nº 47/2017. 

➢ Art. 111, I, alterado pelo Provimento CG Nº 39/2017. 

 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

➢ Fundamentação da questão nº 11. 

 

OBSERVAÇÃO 

Vale salientar que temas de atualidades relativos aos meses de novembro/2017, dezembro/2017, 

janeiro/2018, fevereiro/2018 e primeira quinzena de março/2018 serão enviados via e-mail, em PDF, de forma 

gratuita. 

 

 

O objetivo da nossa editoração é manter os materiais sempre atualizados para que você os aproveite da 

melhor forma e, para que isso ocorra, aprimoramos constantemente nossos produtos e serviços.  

 

Obrigada por se preparar para mais esse concurso com a gente.  

 

Ótimos estudos! 

 

Atenciosamente, 

Equipe NEAF 

 

 

 

 

Conheça nossa tabela de prazos. 

Ela é gratuita! 

APRESENTAÇÃO 

https://goo.gl/t7Bvwr 

Conheça nosso curso 

“Testando Prazos” 

https://goo.gl/4NAn2D 

http://www.neafconcursos.com.br/curso-testando-prazos-escrevente-tj-sp-2017-interior/
http://www.neafconcursos.com.br/prazos-tj-sp-interior-2017/
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NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

 

Página 260 

Houve alteração pelo Provimento CG Nº 39/2017 do inciso I, Art. 111 da Seção XII – Dos Ofícios. 

 

Onde se lê: 

 

Art. 111. A lavratura de ofícios observará as regras de escrituração dispostas na Seção VII do presente capítulo (Da 

Escrituração) e o seguinte: 
I - os ofícios extraídos de processos, exceto aqueles destinados a instruir precatórios ou requisições de pequeno valor, 
serão datados e identificados com o número dos autos respectivos, com numeração sequencial e renovável anualmente, 
anexada uma cópia exclusivamente nos autos; 
 

Leia-se:  

 

Art. 111. A lavratura de ofícios observará as regras de escrituração dispostas na Seção VII do presente capítulo (Da 

Escrituração) e o seguinte: 
I – os ofícios extraídos de processos serão datados e identificados com o número dos autos respectivos e nome das 
partes, dispensando-se a numeração em ordem cronológica, anexada uma cópia exclusivamente nos autos; 
 
O Provimento CG Nº 47/2017 acrescentou o art. 27-A, pertencente à Seção I, Capítulo III, a saber: 
 

Art. 27-A. A prioridade de que trata o artigo 27 se aplica às advogadas públicas e privadas, promotoras e procuradoras 

do Ministério Público gestantes ou lactantes, e a qualquer pessoa com criança de colo, inclusive para preferência nas 
audiências de primeiro grau de jurisdição e nas sessões de julgamento dos Colégios Recursais, desde que haja requeri-
mento prévio, observada a ordem dos requerimentos e respeitados os demais beneficiários da Lei nº 10.048/2000 que 
disciplina o atendimento prioritário. (Acrescentado pelo Provimento CG Nº 47/2017) 
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DIREITO CONSTITUCIONAL 

 

Página 100 

 

O enunciado da questão nº 11 consta conforme abaixo: 

 

11. (VUNESP – PREFEITURA DE CAIEIRAS-SP – ASSISTENTE LEGISLATIVO – 2015) Conforme estabelece a 

Constituição Federal, o direito de greve do servidor público civil será exercido nos termos e nos limites defi-

nidos 

A) em Lei Específica. 

B) na própria Constituição Federal. 

C) na própria Constituição Estadual. 

D) na Lei Orgânica de cada Município. 

E) no regime jurídico único. 

 
Entretante, faltou a fundamentação da resolução da questão na página 102. Segue abaixo os comentários: 

COMENTÁRIOS: 

O direito de greve do servidor público civil será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica, 

conforme dispõe o inciso VII do Art. 37 da Constituição Federal, a saber: 

Art. 37, VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica; 

GABARITO ALTERNATIVA “A” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso encontre alguma incorreção em nossos materiais ou queira nos enviar sugestões, entre em contato 

com: revisao@neafconcursos.com.br  

Atenciosamente,  

Equipe NEAF  

http://www.neafconcursos.com.br/
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POLÍTICA 

 
 
1. CENÁRIO POLÍTICO NO BRASIL 

 
1.1. DELAÇÃO PREMIADA DA JBS 
O acordo de delação premiada do grupo J&F, feito pelos 
donos da JBS, Joesley e Wesley Batista, abalou o cená-
rio político brasileiro e piorou ainda mais a imagem do 
presidente Michel Temer.  
Em julho de 2017, ocorreram alguns desdobramentos do 
fato, com destaque para a prisão domiciliar de Rodrigo 
Rocha Loures e as estratégias do governo para anular a 
denúncia, oferecida por Rodrigo Janot, contra o presi-
dente Michel Temer.  
 
PRISÃO DOMICILIAR DE RODRIGO ROCHA 
LOURES 
 
Fachin tira da prisão ex-assessor de Temer 
(30/06/2017) 
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), decidiu tirar da prisão o ex-deputado federal Ro-
drigo Rocha Loures (PMDB-PR), denunciado por corrup-
ção passiva com o presidente Michel Temer em investi-
gação iniciada com a delação do Grupo J&F. 
Fachin substituiu a prisão preventiva de Loures por me-
didas cautelares alternativas: recolhimento domiciliar no 
período noturno e finais de semana, a ser fiscalizado por 
monitoração eletrônica; proibição de manter contato 
com qualquer investigado, réu ou testemunha relaciona-
dos ao caso JBS; proibição de ausentar-se do país, de-
vendo entregar seu passaporte em até 48 horas; com-
parecimento em juízo para informar e justificar ativida-
des sempre que requisitado, devendo manter atualizado 
o endereço em que poderá ser encontrado. 
O ex-deputado e ex-assessor do presidente Michel Te-
mer foi preso no dia 3 de junho, após ter sido flagrado 
em um vídeo recebendo R$500 mil de propina da JBS 
dentro de uma mala. As imagens foram anexadas como 
provas da delação da JBS. 
Segundo um dos donos da JBS, o empresário Joesley 
Batista, Loures foi indicado por Temer como interlocutor 
para resolver assuntos da empresa junto ao governo. O 
presidente foi denunciado por corrupção passiva e é in-
vestigado por obstrução da Justiça e organização crimi-
nosa. 
Fonte: goo.gl/dTcfAm (Adaptado). 

 
STF passa Rocha Loures para prisão domiciliar 
(30/06/2017) 
O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou a transfe-
rência de Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor do presi-
dente Michel Temer, para o regime de prisão domiciliar. 
O ministro responsável pelo caso no STF, Edson Fachin, 
decidiu libertar o “homem da mala” de Temer da prisão. 
Rocha Loures terá que usar uma tornozeleira eletrônica 
e vai passar as noites e os fins de semana dentro de 
casa. 
Ele não poderá ter contato com outros investigados e 
tampouco deixar o país. O procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, denunciou Rocha Loures e Temer 
por corrupção passiva. Ele estava preso desde 3 de ju-
nho. 
Fonte: goo.gl/qVykmE (Adaptado). 

DIRETO AO PONTO 

Quem é Rodrigo Rocha Loures? 
R: É ex-deputado federal e ex-assessor do presidente Michel 
Temer. 
Acusação contra Rodrigo Rocha Loures: 
R: Denunciado por corrupção passiva, em investigação iniciada 
após delação premiada do Grupo J&F. Foi flagrado em um vídeo 
recebendo R$500 mil de propina da JBS dentro de uma mala.  
Prisão de Rodrigo Rocha Loures: 
R: Em 03/06/2017 foi preso preventivamente pela Polícia Fe-
deral, no entanto, em 30/06/2017 o ministro Edson Fachin 
converteu-a em prisão domiciliar.  
 

FALANDO NISSO 

STF autoriza volta de Aécio ao Senado e nega prisão 
(01/07/2017) 
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco 
Aurélio Mello autorizou o senador Aécio Neves (PSDB-
MG) a retomar as atividades parlamentares no Senado 
Federal. Aécio não comparece à Casa desde 18 de 
maio, quando foi afastado pelo ministro Edson Fachin, 
após a Operação Patmos da Polícia Federal. No texto, 
Marco Aurélio manteve decisão anterior de negar o pe-
dido de prisão preventiva do senador. 
Fonte: goo.gl/J4WHmH (Adaptado). 

 
LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES 
PARA “SALVAR” MICHEL TEMER    
 

Após delação da JBS, governo dispara liberação de 
emendas parlamentares (05/07/2017) 
Em meio à escalada da crise política, a partir da delação 
de executivos da JBS que implicaram o presidente Mi-
chel Temer, o governo federal reforçou a liberação de 
recursos para emendas parlamentares em junho. 
Nos primeiros cinco meses do ano, o governo transferiu 
a deputados e senadores R$ 959 milhões em emendas 
e restos a pagar. Somente em junho, foram R$ 529 mi-
lhões, elevando o acumulado no ano para cerca de R$ 
1,48 bilhão.  
A liberação de emendas é um dos mecanismos mais tra-
dicionais que os governos lançam mão para garantir fi-
delidade da base aliada. 
Denunciado por corrupção passiva pelo procurador-ge-
ral da República, Rodrigo Janot, Temer precisa garantir 
que a maioria dos 342 deputados não apoie o prosse-
guimento da ação no STF (Supremo Tribunal Federal). 
O Palácio do Planalto quer ver rejeitada a autorização 
do STF para apreciar a denúncia oferecida por Janot em, 
no máximo, duas semanas, para não correr o risco de 
que novos fatos possam vir a desfavorecê-lo. 
Fonte: goo.gl/1nS5a1 (Adaptado). 

 
Oposição tenta reverter no STF troca-troca para sal-
var Temer de denúncia (11/07/2017) 
A oposição a Michel Temer na Câmara entrou com um 
mandado de segurança no STF (Supremo Tribunal Fe-
deral) para tentar anular o troca-troca de membros da 
CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). As mudan-
ças foram promovidas pelos partidos da base para bar-
rar a denúncia contra o presidente por corrupção pas-
siva. 
Levantamento da Folha indica que a base governista re-
manejou na última semana nada menos que 20 dos mem-
bros do colegiado, que tem 66 titulares e 66 suplentes. 
Fonte: goo.gl/Nq6JNH (Adaptado). 

http://www.neafconcursos.com.br/
https://goo.gl/dTcfAm
https://goo.gl/qVykmE
https://goo.gl/Nq6JNH
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Após manobras, Temer sai vitorioso da CCJ: depu-
tados rejeitam denúncia (13/07/2017) 
Depois de dias de manobras para trocar deputados titu-
lares na Comissão de Constituição e Justiça, o presi-
dente Michel Temer conseguiu uma vitória: a comissão 
aprovou relatório contrário à investigação da denúncia 
de corrupção passiva contra ele. 
Fonte: goo.gl/eK6zPo (Adaptado). 

 
Temer liberou R$ 15,3 bilhões antes da votação de 
denúncia na CCJ (16/07/2017)  
O governo federal liberou cerca de R$ 15,3 bilhões em 
programas e emendas a estados e municípios nas duas 
semanas que antecederam a votação do relatório que re-
comendava a aceitação da denúncia da PGR (Procurado-
ria-Geral da República) contra o presidente Michel Temer 
pelo crime de corrupção passiva. A votação ocorreu na 
CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara. 
A sessão na CCJ terminou com a aprovação de um re-
latório substituto, do deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-
MG), que sugere a rejeição da denúncia contra Temer.  
No dia 12/07/2017, o Planalto anunciou apoiar o financi-
amento de obras e concessões de infraestrutura em es-
tados e municípios por meio da destinação de recursos 
na ordem de R$ 11,7 bilhões. 
No dia seguinte, o Ministério da Saúde anunciou um in-
vestimento de aproximadamente R$ 1,7 bilhão para me-
lhorias na rede de atenção básica no país. De acordo 
com a pasta, 1.787 cidades brasileiras irão receber os 
recursos enviados pelo governo federal. 
O restante da verba foi destinado por meio de emendas.  
Rodrigo Janot, chefe da PGR, denunciou o presidente e 
o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) pelo 
crime de corrupção passiva. A acusação está baseada 
nas investigações abertas a partir das delações dos em-
presários Wesley e Joesley Batista, donos da JBS, no 
âmbito da Operação Lava Jato.  
Fonte: goo.gl/mEQM1g (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

Acusação contra Michel Temer: 
R: O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, denunciou 
o presidente Michel Temer pelo crime de corrupção passiva, 
baseado nas delações da JBS.  
 
Importante: A Constituição Federal determina que, para ser au-
torizada a abertura da investigação contra um presidente da 
República, são necessários os votos de 342 deputados, ou seja, 
dois terços dos membros da Casa. Caso contrário, o Supremo 
não pode dar continuidade ao processo. Antes de ir ao plenário, 
a denúncia precisa ser analisada pela Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Câmara. O presidente do colegiado irá esco-
lher um relator que deverá elaborar um parecer sobre o tema. 
 
O parecer da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ): 
R: A CCJ aprovou o relatório do deputado Paulo Abi-Ackel 
(PSDB-MG) contrário à investigação da denúncia de corrupção 
passiva contra o presidente Michel Temer. 
 
Polêmica envolvendo a votação na CCJ: 
R: Antes da votação, partidos da base aliada promoveram troca 
dos seus representantes na comissão, visando garantir mais votos 
favoráveis ao presidente. A oposição também acusa o governo de 
liberar emendas parlamentares como um mecanismo para conse-
guir votos favoráveis na comissão e no plenário.   

Fique de Olho: Em agosto de 2017, o plenário da Câmara dos 
Deputados realizou a votação do relatório da CCJ.  
 
1.2. POLÍCIA FEDERAL ENCERRA GRUPO DA LAVA 
JATO 
Ao longo dos últimos anos a Polícia Federal ganhou es-
paço na imprensa, principalmente pelas ações desen-
volvidas no âmbito da Operação Lava Jato.  
Em julho de 2017, a Polícia Federal anunciou o encerra-
mento da força-tarefa da Operação Lava Jato.  
 
Polícia Federal encerra grupo exclusivo da Lava Jato 
em Curitiba (06/07/2017) 
A Polícia Federal encerrou a força-tarefa da Operação 
Lava Jato em Curitiba – ou seja, o grupo de delegados 
e agentes dedicados exclusivamente à operação. 
Em nota, a instituição informou que os policiais passarão 
a integrar a Delecor (Delegacia de Combate à Corrupção 
e Desvio de Verbas Públicas), dentro da própria supe-
rintendência da PF. Eram quatro delegados e mais um 
grupo de agentes, num total de 40 pessoas dedicadas 
exclusivamente à Lava Jato em Curitiba. 
"Não há motivo orçamentário, nem político", disse o de-
legado Igor Romário de Paula, coordenador da Lava 
Jato em Curitiba. "É uma decisão operacional." 
Integrantes da Lava Jato na PF afirmaram à Folha que 
a mudança foi "administrativa", a fim de compensar a re-
dução no efetivo de policiais cedidos à força-tarefa. 
O problema vem ocorrendo há alguns meses, especial-
mente pela demanda maior em outros Estados, como 
Rio de Janeiro e Brasília. 
Fonte: goo.gl/1Fn26x (Adaptado). 

 
PF encerra força-tarefa exclusiva da Lava Jato em 
Curitiba (06/07/2017) 

A Polícia Federal (PF) encerrou a força-tarefa exclu-

siva das operações Lava Jato e Carne Fraca em Curitiba 

(PR). A PF informou que os investigadores passarão a 
integrar a Delegacia de Combate à Corrupção e Desvio 
de Verbas Públicas (Delecor), dentro da superintendên-
cia da PF. 
A polícia afirmou, em nota, que a medida visa “priorizar 
ainda mais as investigações de maior potencial de dano 
ao erário, uma vez que permite o aumento do efetivo es-
pecializado no combate à corrupção e lavagem de di-
nheiro e facilita o intercâmbio de informações”. 
Vale lembrar que em maio deste ano, o quadro de dele-
gados dedicados exclusivamente à Lava Jato foi redu-
zido de nove para quatro.  
Fonte: goo.gl/sZeAZh (Adaptado). 
 
 

DIRETO AO PONTO 
 

Decisão da Polícia Federal sobre a Operação Lava Jato: 
R: A PF encerrou a força-tarefa da Operação Lava Jato em Cu-
ritiba. 
 
Motivo da decisão: 
R: Segundo a PF, a motivação foi operacional e visa compen-
sar a redução no efetivo de policiais cedidos à força-tarefa.  
1.3. DELAÇÕES DA ODEBRECHT  
As delações da empreiteira Odebrecht, com 77 delato-
res, foram um dos assuntos mais abordados no cenário 
político brasileiro no decorrer do último ano. 
Em julho de 2017, a Polícia Federal indicou falhas nes-
sas delações. 

http://www.neafconcursos.com.br/
https://goo.gl/sZeAZh
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Polícia Federal vê falhas em delações da Odebrecht 
(31/07/2017) 
A Polícia Federal identificou falhas nas delações da 
Odebrecht que dificultariam e comprometeriam as inves-
tigações das informações passadas à PGR (Procurado-
ria-Geral da República). 
Investigadores da PF que cuidam dos casos que estão 
no Supremo Tribunal Federal destacam, entre outras 
coisas, um exagero no número de delatores, a mudança 
de versão por parte de alguns deles e o fato de, até hoje, 
não terem acesso aos sistemas que embasaram as pla-
nilhas de repasses de dinheiro, caixa dois ou propina, a 

parlamentares. 
Fonte: goo.gl/4UCqEm (Adaptado). 

 
PF identifica falhas em delações da Odebrecht, diz 
jornal (31/07/2017) 
A Polícia Federal identificou falhas em depoimentos de 
executivos da empreiteira Odebrecht sob acordo de de-
lação premiada, incluindo exageros em números e mu-
danças de versões por parte de alguns delatores, o que 
considera dificultar e comprometer as investigações das 
informações. 
Relatórios da PF apontam os problemas, que incluem 
ainda a ausência de documentos que comprovem as 
narrativas dos delatores e a falta de acesso dos investi-
gadores aos sistemas que embasaram as planilhas de 
pagamentos de caixa dois e propina pela empreiteira. 
A Procuradoria-Geral da República (PGR), que fechou 
os acordos de delação premiada com a Odebrecht, 
aguarda as investigações da PF para decidir sobre pos-
síveis denúncias contra os implicados. 
Fonte: goo.gl/tSaib4 (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

O que diz o relatório da Polícia Federal sobre as delações da 
Odebrecht na Operação Lava Jato? 
R: A PF identificou falhas nas delações da Odebrecht que difi-
cultariam e comprometeriam as investigações das informa-
ções passadas à PGR.  
 
Quais são os problemas apontados pela PF nas delações da 
Odebrecht? 
R: A PF destaca o elevado número de delatores, a ausência de do-
cumentos que comprovem as narrativas e as mudanças de versões.  
 
1.4. DELAÇÃO PREMIADA DE ANTONIO PALOCCI 
O ex-ministro Antonio Palocci, condenado a 12 anos e 2 
meses de prisão no âmbito da Operação Lava Jato, re-
solveu negociar a delação premiada. 
Em julho de 2017, Palocci realizou sérias acusações 
contra o também ex-ministro Guido Mantega. 
 
Palocci diz que Mantega criou central de vendas de 
informações privilegiadas para o setor financeiro 
(08/07/2017) 
O ex-ministro Antonio Palocci, que atuou nos governos 
de Lula e Dilma Rousseff, afirmou que o também ex-mi-
nistro Guido Mantega, que o sucedeu no Ministério da 
Fazenda, criou uma central de vendas de informações 
privilegiadas para o setor financeiro, em troca de apoio 
ao PT, durante sua atuação na pasta.  
De acordo com Palocci, o Ministério da Fazenda em São 
Paulo era a sede da central de vendas de dados a res-
peito de juros e edição de medidas provisórias de inte-
resses de bancos, por exemplo. Conforme informações 

obtidas pelo jornal, Palocci afirmou que agentes finan-
ceiros tinham acesso antecipado a dados importantes. 
Condenado no último dia 26 de junho a 12 anos e 2 me-
ses de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e la-
vagem de dinheiro no âmbito da Lava Jato, o ex-ministro 
já vinha negociando acordo de delação com os procura-
dores da operação.  
Fonte: goo.gl/L1hFrG (Adaptado). 

 
Palocci acusa Mantega de vender informações a 
bancos, diz jornal (08/07/2017) 
O ex-ministro da Fazenda, Antonio Palocci, disse que 
seu sucessor, Guido Mantega, criou uma central de ven-
das de informações para o mercado financeiro no tempo 
em que esteve no comando da pasta, entre 2006 e 2014.  
Segundo o jornal, Palocci, que está preso em Curitiba 
desde 2016, afirmou que Mantega antecipava dados so-
bre juros e medidas provisórias que poderiam afetar o 
mercado financeiro. Em troca das informações essenci-
ais aos bancos, ele pedia apoio ao governo petista. Man-
tega negou as acusações. 
Fonte: goo.gl/oWvgxH (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Acusação de Antonio Palocci contra Guido Mantega: 
R: Segundo Palocci, Mantega vendia informações privilegia-
das para o setor financeiro em troca de apoio ao PT. 
 
Importante: 
Antonio Palocci: foi Ministro da Fazenda (2003-2006) no go-
verno Lula e Ministro da Casa Civil (2011) no governo de Dilma 
Roussef. Em 2017, foi condenado a 12 anos e 2 meses de re-
clusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de di-
nheiro no âmbito da Lava Jato.  
Guido Mantega: foi Ministro do Planejamento, Orçamento e 
Gestão do Brasil (2003-2004) no governo Lula e Ministro da 
Fazenda (2006-2015) nos governos Lula e de Dilma Roussef. 
 

Fique de Olho: Nos próximos meses, Palocci poderá realizar 
mais denúncias. 
 

1.5. A CONDENAÇÃO DE LULA 
Réu em cinco processos (três, na Operação Lava Jato, 
um, na Operação Janus e um, na Operação Zelotes), o 
ex-presidente Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro 
na Operação Lava Jato, no caso associado ao triplex do 
Guarujá. 
 

Sérgio Moro condena ex-presidente Lula a 9 anos e 
6 meses de prisão (12/07/2017) 
O juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal de Curitiba, to-
mou sua decisão a respeito da acusação de que o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o dono oculto de 
um apartamento tríplex no Guarujá, recebido como pro-
pina paga pela empreiteira OAS, em troca de benefícios 
em obras da Petrobras. 
Em uma longa sentença, de 218 páginas, o juiz Moro resume 
as acusações que pesam contra Lula, relata os argumentos 
da defesa e analisa minuciosamente as provas documentais, 
periciais e testemunhais para concluir: o ex-presidente Lula 
é culpado dos crimes de corrupção passiva e de lavagem de 
dinheiro, e por esses crimes deve cumprir uma pena de nove 
anos e meio de prisão em regime fechado. É a primeira vez 
na história em que um ex-presidente da República é conde-
nado por crime comum no Brasil. 
Lula poderá recorrer da decisão em liberdade. 
Fonte: goo.gl/6hqdgE (Adaptado). 

http://www.neafconcursos.com.br/
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Moro condena Lula a 9 anos e meio de prisão 
(12/07/2017) 
O juiz Sergio Moro condenou o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva a nove anos e meio de prisão pelos crimes 
de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do 
tríplex do Guarujá. A sentença está relacionada ao su-
posto recebimento de propina em contratos da OAS com 
a Petrobras. 
Lula foi condenado por supostamente se beneficiar de re-
cursos desviados para a compra e a reforma do imóvel. A 
pena é de seis anos de reclusão por corrupção passiva e 
três anos e meio por lavagem de dinheiro. É a primeira 
vez que um ex-presidente do Brasil é condenado por cor-
rupção. O petista foi absolvido, porém, da acusação de ter 
se beneficiado irregularmente do transporte e armazena-
mento de seu acervo presidencial. 
Moro condenou Lula pelo crime de corrupção passiva ao 
entender que o ex-presidente recebeu vantagem inde-
vida da OAS em decorrência de desvios em contratos da 
empreiteira com a Petrobras. A pena por lavagem de di-
nheiro está relacionada à ocultação e à dissimulação da 
propriedade do tríplex. 
Fonte: goo.gl/xHinvh (Adaptado). 

 
Moro condena Lula a 9 anos e 6 meses de prisão por 
caso tríplex (12/07/2017) 
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado 
pelo juiz Sergio Moro a nove anos e seis meses de pri-
são por lavagem de dinheiro e corrupção passiva no 
caso do tríplex do Guarujá, investigado no âmbito 
da Operação Lava Jato. Em suas alegações finais do 
processo, o MPF pediu a prisão de Lula em regime fe-
chado, sustentando que ele recebeu R$ 3,7 milhões em 
benefício próprio – de um valor de R$ 87 milhões de cor-
rupção – da empreiteira OAS, entre 2006 e 2012. 
Segundo o MP, Lula teria recebido o tríplex no Guarujá 
como contrapartida por contratos fechados entre a OAS 
e a Petrobras durante sua gestão. 
Do total, R$ 2,4 milhões se referiam a melhorias e refor-
mas de um tríplex no Guarujá, e outro R$ 1,3 milhão teria 
financiado o armazenamento de seus bens pessoais en-
tre 2011 e 2016, incluindo o acervo de presentes recebi-
dos durante seus anos na presidência, segundo a acu-
sação do MPF. 
Fonte: goo.gl/HF43r9 (Adaptado). 
 

Justiça bloqueia R$ 9 milhões em planos de previ-
dência do ex-presidente Lula (20/07/2017) 
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve mais 
R$9,038 milhões bloqueados em planos de previdência 
privada. O bloqueio foi comunicado ao juiz Sergio Moro 
pela Brasilprev.  
Fonte: goo.gl/BVsWkX (Adaptado). 
 

DIRETO AO PONTO 

Lula foi condenado sob qual acusação? 
R: Lula foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e la-
vagem de dinheiro.  
A acusação faz parte de qual caso? 
R: Ao caso do tríplex do Guarujá. O juiz Sergio Moro entendeu 
que o ex-presidente cometeu corrupção passiva ao rece-
ber vantagem indevida da OAS em decorrência de desvios em 
contratos da empreiteira com a Petrobras, bem como efetuou 
lavagem de dinheiro ao ocultar e a dissimular a propriedade 
do tríplex. 
Qual a pena da condenação? 
R: Nove anos e meio de prisão 

Lula foi preso? 
R: Não. Poderá recorrer da decisão em liberdade. 
Atenção: É a primeira vez na história em que um ex-presidente da 
República é condenado por crime comum no Brasil. 
 

1.6. PRISÃO DE GEDDEL VIEIRA LIMA 
Desde novembro de 2016, quando o ex-ministro da Cul-
tura Marcelo Calero o acusou de pressão para liberar 
uma obra em Salvador-BA, o nome do ex-ministro 
Geddel Vieira Lima apareceu constantemente no notici-
ário em casos vinculados a corrupção. 
Em julho de 2017, a PF prendeu Geddel preventiva-
mente, no âmbito da Operação “Cui Bono?”.  
 

PF prende Geddel (03/07/2017) 
O ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB-BA) foi preso 
na Bahia pela Polícia Federal, no âmbito da Operação 
“Cui Bono?”.  
A prisão é de caráter preventivo e tem como fundamento 
elementos reunidos a partir de informações fornecidas em 
depoimentos recentes do doleiro Lúcio Bolonha Funaro, 
do empresário Joesley Batista e do diretor jurídico do 
grupo J&F, Francisco de Assis e Silva, sendo os dois últi-
mos, em acordo de colaboração premiada. 
No pedido enviado à Justiça, os procuradores afirmaram 
que Geddel tem agido para atrapalhar as investigações. 
O objetivo de Geddel seria evitar que o ex-presidente da 
Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), e o próprio Lúcio Fu-
naro firmem acordo de colaboração com o Ministério Pú-
blico Federal. Para isso, segundo os investigadores, tem 
atuado no sentido de assegurar que ambos recebam van-
tagens indevidas, além de “monitorar” o comportamento do 
doleiro para constrangê-lo a não fechar o acordo. 
Fonte: goo.gl/B2aHqR (Adaptado). 
 

PF prende Geddel Vieira Lima por obstrução da Jus-
tiça (03/07/2017) 
A Polícia Federal deteve o ex-ministro da Secretaria de 
Governo, Geddel Vieira Lima, por intervenções para ten-
tar comprar o silêncio de um poderoso ex-deputado, sus-
peita similar que pesa sobre o presidente Michel Temer 
em outro caso. 
Fonte: goo.gl/iTybCp (Adaptado). 
 

Ex-ministro Geddel Vieira Lima ganha direito à pri-
são domiciliar (12/07/2017) 
O ex-ministro Geddel Vieira Lima, preso desde o início 
da semana passada, ganhou o direito de cumprir a pri-
são preventiva em casa. O ex-chefe da Secretaria de 
Governo passou os últimos oito dias detido no Com-
plexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, por suspeita 
de tentar obstruir as investigações das operações 
Sépsis e Cui Bono?.  
Fonte:  goo.gl/nCyCLc (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Nome da Operação na qual Geddel Vieira Lima foi preso: 
R: Operação Cui Bono? (expressão em latim que significa “a 
quem interessa?”), que investiga a existência de práticas cri-
minosas na liberação de créditos e investimentos por parte de 
duas vice-presidências da Caixa Econômica Federal: a de Ges-
tão de Ativos de Terceiros e a de Pessoa Jurídica. 
Motivo da prisão do ex-ministro Geddel Vieira Lima:  
R: Geddel foi preso, preventivamente, sob a acusação de obs-
truir a Justiça e atrapalhar as investigações sobre desvios na 
Caixa Econômica Federal.  
Importante: Geddel ganhou o direito à prisão domiciliar.  
Fique de Olho: Nos próximos meses poderão surgir novas acu-
sações contra Geddel Vieira Lima.  

http://www.neafconcursos.com.br/
https://goo.gl/xHinvh
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2. CENÁRIO POLÍTICO NO MUNDO 

 
2.1. VENEZUELA 
Como vínhamos falando ao longo de nossos estudos 
aqui da Apostila, a Venezuela enfrenta uma grave crise 
política. As principais notícias estiveram associadas à 
votação para eleger uma Assembleia Constituinte no país.  

 
Procuradora-geral venezuelana pede proteção à Co-
missão Internacional (30/06/2017) 
A procuradora-geral da Venezuela, Luisa Ortega Díaz, 
pediu à Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
(CIDH) proteção para os funcionários do Ministério Pú-
blico venezuelano. 
Ex-aliada do chavismo, Ortega Díaz tornou-se nos últimos 
meses crítica ferrenha do presidente Nicolás Maduro. 
Ela enviou três ações ao Tribunal Supremo de Justiça 
(TSJ) para impedir a Assembleia Constituinte convo-
cada por Maduro para escrever uma nova Constituição. 
Para a procuradora, o presidente viola a lei ao não sub-
meter a convocação a referendo popular e por fazer a 
eleição da assembleia sem sufrágio universal. 
Em retaliação, o TSJ havia proibido Ortega Díaz de dei-
xar a Venezuela, além de ter congelado suas contas e 
bens. As medidas são uma consequência da convoca-
ção de Ortega a comparecer em 4 de julho a uma audi-
ência no TSJ que decidirá se irá levá-la a juízo. 
Fonte: goo.gl/Y7spUa (Adaptado). 

 
Chavistas surram deputados (06/07/2017) 
Um grupo de simpatizantes do presidente da Venezuela, 
Nicolás Maduro, e integrantes de milícias chavistas co-
nhecidas como "colectivos" invadiram a Assembleia Na-
cional, em Caracas. 
Segundo a imprensa venezuelana, os militantes entra-
ram no local de forma violenta e agrediram ao menos 
cinco deputados da oposição e sete funcionários, além 
de intimidar jornalistas. 
Antes disso, o grupo havia se concentrado em frente ao 
local e atirado rojões. 
Opositores afirmaram que a polícia não interveio para 
impedir a invasão. 
Fonte: goo.gl/FPyBaZ (Adaptado). 

 
Brasil e União Europeia pedem que Venezuela can-
cele Assembleia Constituinte (17/07/2017) 
O Brasil e a União Europeia pediram ao governo vene-
zuelano que cancele a convocatória à Assembleia Cons-
tituinte, depois de mais de 7 milhões de cidadãos rejei-
tarem, segundo a oposição, a iniciativa em um plebiscito 
simbólico celebrado neste domingo. 
As regras da Constituinte "violam o direito ao sufrágio 
universal e ao próprio princípio de soberania popular", 
afirmou a chancelaria brasileira em um comunicado. 
Fonte: goo.gl/Va6VzW (Adaptado). 

 
Juiz apontado pela oposição é preso pelo serviço se-
creto na Venezuela (22/07/2017) 
Agentes do Sebin (Serviço Bolivariano de Inteligência 
Nacional) detiveram Ángel Zerpa Aponte, um dos 33 ju-
ízes apontados durante a semana pela Assembleia Na-
cional, controlada pela oposição, para substituir os atu-
ais integrantes do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ). 
O ex-presidenciável Henrique Capriles, governador do 
Estado de Miranda, afirmou que o Sebin recebeu ordem 
para prender os juízes recém-apontados e submetê-los 
à Justiça Militar. 

A Assembleia Nacional considerou que a prisão de 
Aponte viola a Constituição. 
Fonte: goo.gl/HNTLVz (Adaptado). 

 
41,53% dos eleitores venezuelanos votaram na Assem-
bleia Constituinte; oposição contesta (31/07/2017) 
A votação para eleger uma Assembleia Constituinte na 
Venezuela teve o comparecimento de 8.089.320 de 
pessoas (41,53% dos eleitores venezuelanos), afirmou 
Tibisay Lucena, presidente do Conselho Nacional 
Eleitoral (CNE) do país. O pleito convocado pelo 
presidente Nicolás Maduro para mudar a Constituição 
durou mais que o previsto e foi marcado por protestos 
violentos, confrontos e mortes. 
Cerca de 19,5 milhões de venezuelanos estavam regis-
trados e poderiam votar, segundo o CNE. O compareci-
mento às urnas não era obrigatório, e não havia um nú-
mero mínimo de votantes para validar o processo. 
Antes da divulgação oficial, a coalizão opositora Mesa 
da Unidade Democrática (MUD) havia dito que só 12,4% 
dos eleitores votaram (2.483.000). A oposição decidiu 
não participar do pleito, não apresentou candidatos e 
convocou diversos protestos pelo país.  
Fonte: goo.gl/XXitPk (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- A Assembleia Constituinte refere-se à eleição de um grupo 
para redigir a Constituição da Venezuela.  
- A oposição é contra a Assembleia Constituinte e acusa o go-
verno de promover um golpe contra a democracia no país. 
- Brasil e União Europeia condenaram a realização da Assem-
bleia Constituinte.  
- No final de julho, em meio a protestos, ocorreu a votação da 
Assembleia Constituinte. 
Fique de Olho: Em agosto surgirão novidades sobre o resul-
tado da Assembleia Constituinte.  
 
2.2. COREIA DO NORTE  
Conforme relatado no capítulo do mês de abril, a relação 
entre Coreia do Norte e EUA está ficando cada vez mais 
tensa e preocupando as principais potências mundiais.  
Em meio a este cenário, a Coreia do Norte efetuou no-
vos testes com mísseis.  
 
Coreia do Norte afirma que EUA estão ao alcance de 
seus mísseis (29/07/2017) 
O líder norte-coreano Kim Jong-un afirmou que após o 
teste bem-sucedido de um míssil balístico intercontinental 
"todo o território continental dos Estados Unidos" está a seu 
alcance, incluindo, segundo alguns especialistas, cidades 
como Nova York. A ameaça preocupa o governo dos Esta-
dos Unidos a ponto de o Pentágono ter começado a men-
cionar de maneira explícita uma resposta militar, enquanto 
a China pede moderação a todas as partes. 
A China reagiu com um breve comunicado de sua chan-
celaria no qual condena o disparo do míssil e faz um 
apelo por moderação a todas as partes.  
Fonte: goo.gl/gqB27b (Adaptado). 

 

Coreia do Norte testa outro míssil balístico intercon-
tinental e coloca cidades dos EUA sob alcance 
(29/07/2017) 
A Coreia do Norte disparou um míssil que especialistas 
dizem ser capaz de atingir Los Angeles e outras cidades 
norte-americanas, provocando resposta de Estados 
Unidos e Coreia do Sul, que realizaram exercício 
conjunto de mísseis. 

http://www.neafconcursos.com.br/
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O teste foi uma ordem do líder norte-coreano, Kim Jong-un, 
que disse, segundo a agência, que o programa de armas 
do país é um ativo inestimável que não pode ser substituído 
e do qual não se pode voltar atrás. 
O incomum lançamento tarde da noite aumentou a 
irritação em Washington, Seul e Tóquio pelo 
desenvolvimento contínuo de Pyongyang de armas 
nucleares e mísseis balísticos intercontinentais. 
O teste fez com que autoridades militares dos EUA e 
Coreia do Sul discutissem opções de respostas militares. 
Fonte: goo.gl/Ua7Y3d (Adaptado). 
 

DIRETO AO PONTO 

O ano de 2017 tem sido marcado por tensões e troca de ame-
aças entre os EUA e a Coreia do Norte. O tema inclusive fez 
parte de uma das questões de Atualidades na última prova 
para Escrevente Técnico Judiciário do TJ-SP.  
É importante o candidato lembrar que a Coreia do Norte con-
tinua realizando testes nucleares e de mísseis intercontinen-
tais. Alguns especialistas afirmam que os mísseis testados 
pela Coreia do Norte têm potencial para atingir os EUA.   
 
2.3. EUA ESTABELECE SANÇÕES CONTRA RÚSSIA 
A possível interferência russa nas eleições americanas 
ainda repercute na política americana. Em julho de 2017, 
o Senado, sem o consentimento de Donald Trump, apro-
vou sanções contra a Rússia.  
 

Senado dos EUA aprova sanções contra a Rússia; 
Putin promete retaliação (27/07/2017) 
O Senado dos Estados Unidos aprovou de forma esma-
gadora sanções contra a Rússia, Irã e Coreia do Norte, 
apesar de objeções do presidente Donald Trump. A lei, 
que teve o forte apoio de republicanos e de democratas, 
será agora enviada à Casa Branca para a sanção ou o 
veto do presidente. Sua aprovação no Senado irritou o 
presidente russo, Vladimir Putin, e gerou promessas de 
retaliação da parte dele, informa a agência Reuters. 
O Senado aprovou a medida, que também impõe san-
ções a Irã e Coreia do Norte, de forma quase unânime, 
por 98 votos a 2, com forte apoio tanto dos correligioná-
rios de Trump quanto de democratas. A proposta foi en-
viada à Casa Branca para que Trump decida se a sanci-
ona ou se a veta. 
A legislação tem o objetivo de punir Moscou por interferir 
nas eleições presidenciais de 2016 – a suposta interfe-
rência é investigada nos EUA – e por sua agressão mili-
tar na Ucrânia e na Síria, onde o Kremlin apoia o presi-
dente Bashar al-Assad. O projeto também propõe sanci-
onar cidadãos russos envolvidos em violações aos direi-
tos humanos, responsáveis por ataques hackers e indi-
víduos que tenham fornecido armas ao governo da Síria. 
A proposta ameaça abalar ainda mais as relações entre 
EUA e Rússia, que se deterioraram sob o ex-presidente 
norte-americano Barack Obama. 
Trump esperava melhorar esses laços, mas seu governo 
tem sido abalado por investigações sobre eventual intro-
missão russa nas eleições presidenciais dos EUA em 
2016 para ajudar Trump. O presidente nega qualquer 
conspiração entre sua campanha e Moscou. 
Fonte: goo.gl/ReUMdJ (Adaptado). 
 

Rússia reage a sanções e manda EUA reduzirem di-
plomatas (28/07/2017) 
A Rússia mandou os Estados Unidos reduzirem sua 
equipe diplomática no país até 1º de setembro e anunciou 
que está tomando a propriedade de imóveis usados pela 

diplomacia norte-americana em território russo, em retali-
ação pelas novas sanções dos EUA contra Moscou. As 
medidas de retaliação russas, apresentadas em um co-
municado do Ministério das Relações Exteriores, foram 
divulgadas depois que o Senado dos EUA aprovou novas 
sanções contra a Rússia, colocando o presidente norte-
americano, Donald Trump, em uma situação delicada, em 
que terá que decidir se adota uma linha-dura com Moscou 
ou se veta a legislação contrariando seu Partido Republi-
cano. O Ministério das Relações Exteriores russo também 
alertou os EUA que irá responder se Washington decidir 
expulsar qualquer diplomata russo. 
Fonte: goo.gl/uxkugH (Adaptado). 
 

Putin expulsa 755 diplomatas americanos (30/07/2017) 
O presidente Vladimir Putin anunciou que 755 diploma-
tas americanos devem deixar o território russo, como 
parte da decisão de reduzir para 455 o número de funci-
onários dos EUA na Rússia. 
Fonte: goo.gl/h58qsj (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Em julho de 2017, o Senado dos Estados Unidos aprovou 
sanções contra quais países? 
R: Rússia, Irã e Coreia do Norte.  
Motivação para sanções contra Irã e Coreia do Norte: 
As sanções à Coreia do Norte focam em seu programa de 
mísseis balísticos e de armas nucleares, bem como no uso de 
mão de obra escrava. Já em relação ao Irã, a medida aborda 
as atividades terroristas, os abusos dos direitos humanos e 
também seu programa de mísseis balísticos. 
Motivação para sanções contra a Rússia: 
R: Interferência russa nas eleições presidenciais de 2016 e por 
sua agressão militar à Ucrânia e Síria. 
Atenção: A sanção contra Rússia tem maior potencial de 
compor as provas de Atualidades. 
Reação russa:  
R: O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou a expulsão de 
755 diplomatas americanos.  
 
2.4. PERU 
Casos de corrupção envolvendo a Odebrecht extrapola-
ram as fronteiras brasileiras e atingiram diversos países, 
principalmente na América Latina.  
Em julho de 2017, o ex-presidente peruano Ollanta Hu-
mala foi preso preventivamente por caso associado à 
Odebrecht.  
 
Peru: ex-presidente falta à audiência de prisão por 
caso Odebrecht (12/07/2017)  
No dia em que a Justiça peruana começou a debater se 
acata um pedido de prisão preventiva contra o ex-presi-
dente Ollanta Humala e sua mulher, a ex-primeira-dama 
Nadine Heredia, o ex-primeiro-casal desistiu de ir à au-
diência por recomendação de seus advogados. Os dois 
tiveram o pedido decretado por supostos crimes de la-
vagem de dinheiro e associação criminosa na rede de 
corrupção da empreiteira brasileira Odebrecht. 
O procurador apresentou um pedido de prisão preven-
tiva contra ambos. A solicitação se deve ao testemunho 
de Marcelo Odebrecht, que assegurou ter dado US$ 3 
milhões para a campanha eleitoral de Humala em 2011, 
e também declarações de outros colaboradores que 
apresentaram provas sobre repasses de dinheiro feitos 
ao casal. A Odebrecht afirma ter pago o equivalente a 
US$ 29 milhões no Peru entre 2005 e 2014. 

http://www.neafconcursos.com.br/
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Se o juiz aceitar o pedido, Humala será o segundo ex-
presidente peruano a ter a prisão pedida pelo caso 
envolvendo a Odebrecht. Ainda neste ano, um juiz 
ordenou a prisão preventiva do ex-chefe de Estado 
Alejandro Toledo (2001-2006).  
Fonte: goo.gl/KX6Y1J (Adaptado). 

 

Ex-presidente do Peru e esposa são presos preven-
tivamente por caso Odebrecht (14/07/2017) 
O ex-presidente do Peru Ollanta Humala e a esposa Na-
dine Heredia foram presos, preventivamente, em virtude 
do pedido do juiz Richard Carhuancho. Os dois devem 
ficar detidos por 18 meses. 
O político peruano é o primeiro ex-governante da Amé-
rica Latina preso por sua relação com os casos de cor-
rupção da construtora brasileira Odebrecht, segundo 
despachos das agências de notícias "EFE" e "Reuters". 
Na ordem expelida pelo juiz Richard Carhuancho, foi pe-
dida a prisão da esposa de Humala, já que um procura-
dor acusou o casal de ter recebido US$ 3 milhões da 
construtora Odebrecht para a campanha eleitoral que o 
levou à presidência do Peru em 2011, de acordo com a 
delação do ex-presidente da empresa, Marcelo Ode-
brecht, que está preso no Brasil. 
Fonte: goo.gl/9j6SkK (Adaptado). 
 

DIRETO AO PONTO 

País sul-americano que teve o ex-presidente preso 
preventivamente por envolvimento com a Odebrecht: 
R: Peru. 
Nome do ex-presidente peruano preso: 
R: Ollanta Humala, presidente peruano entre 2011 e 2016. 
Acusações contra o ex-presidente peruano: 
R: Lavagem de dinheiro por recebimento de caixa dois vindo 
da construtora brasileira Odebrecht durante a campanha elei-
toral de 2011.   
Atenção: É o primeiro presidente de um país latino-americano 
(ainda que não esteja mais no cargo) preso em virtude de des-
dobramentos das delações da Odebrecht no decorrer da Ope-
ração Lava Jato. 
 

2.5. G20 
O G20 é um grupo formado pelas 19 maiores economias 
do mundo (China, EUA, Índia, Japão, Alemanha, Rússia, 
Brasil, Indonésia, Reino Unido, França, México, Itália, 
Turquia, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Canadá, Austrália, 
Argentina e África do Sul) mais a União Europeia.  
Em 2017, a reunião do G20 ocorreu em Hamburgo, na 
Alemanha, e teve como ponto de destaque discussões 
sobre o Acordo de Paris. 
 

Debate climático domina G20 e faz de Trump antago-
nista na cúpula (06/07/2017) 
Quando se reunirem na cidade alemã de Hamburgo, na 
cúpula do G20, líderes das principais economias do 
mundo vão discutir outra cidade: Paris. 
O Acordo de Paris, assinado em 2015 na capital francesa 
por 195 partes, deve dominar os debates do fórum global.  
Cientes das consequências da mudança climática, os 
signatários do Acordo de Paris, principal iniciativa para 
frear a elevação da temperatura do planeta, firmaram o 
compromisso de manter o aquecimento da Terra abaixo 
de 2ºC em relação à era pré-industrial até o fim do sé-
culo, tentando limitá-lo a 1,5ºC. 
Mas o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que 
o país vai deixar o tratado, assinado por seu antecessor, 
o democrata Barack Obama. Trump será questionado pe-
los demais governantes em Hamburgo, que já sinalizaram 
não ter intenção de renegociar o acordo – o americano 
alega que o teor do tratado é desvantajoso a seu país. 

Fonte: goo.gl/FjrJc4 (Adaptado). 

Em comunicado final, G20 isola EUA sobre mudan-
ças climáticas (08/07/2017) 
A cúpula do G20 em Hamburgo, na Alemanha, se encerra 
cravando as divergências entre os Estados Unidos e o 
restante dos países-membros, que representam as prin-
cipais economias do mundo, incluindo o Brasil. 
O comunicado final do encontro deixa evidente a existên-
cia de duas posições sobre a mudança climática: uma 
apoiada por 19 membros do G20, e a outra pelos EUA. 
O texto registra o apoio da maioria pelo Acordo de Paris, 
firmado em 2015 por 195 partes para limitar o aqueci-
mento global. Mas há um parágrafo extra descrevendo 
a posição divergente americana – o procedimento 
rompe com a tradição da cúpula. 
O presidente americano, Donald Trump, anunciou ante-
riormente sua intenção de deixar o acordo, que ele con-
sidera danoso à economia. 
Houve também discussões sobre barreiras comerciais, 
migração e terrorismo. 
Mas provavelmente o acontecimento mais relevante da 
cúpula tenha sido o encontro entre Trump e o presidente 
russo, Vladimir Putin. Conversaram por mais de duas 
horas e discutiram a suposta interferência russa nas elei-
ções americanas de 2016. 
Fonte: goo.gl/DbUAFK (Adaptado). 

 
Comunicado final do G20 expõe divisão sobre clima 
(09/07/2017) 
A declaração final acordada pelos líderes do G20 reuni-
dos em Hamburgo, na Alemanha, reflete uma divisão 
entre os Estados Unidos e os demais membros do grupo 
em relação ao Acordo do Clima de Paris. 
"Tomamos nota da decisão dos Estados Unidos de se 
retirarem do Acordo de Paris", diz a declaração, em re-
ferência ao pacto que visa combater as mudanças cli-
máticas. "Os líderes dos demais Estados-membros do 
G20 afirmam que o acordo é irreversível." 
Aprovado no final de 2015, o pacto climático visa limitar 
o aumento da temperatura global ao teto máximo de 2ºC 
em relação aos níveis da era pré-industrial. Abandonar 
o Acordo de Paris era uma das promessas de campanha 
do presidente americano, Donald Trump. 
Esta foi a primeira cúpula do G20 da qual o líder ameri-
cano participou, tendo se reunido com Merkel, trocado 
algumas palavras com o presidente brasileiro, Michel 
Temer, e conversado pela primeira vez cara a cara com 
seu homólogo russo, Vladimir Putin. 
 

 
Fonte: goo.gl/DSVS9d (Adaptado). 
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DIRETO AO PONTO 

Em qual cidade foi realizada a reunião do G20, em 2017? 
R: Hamburgo, na Alemanha. 
Principal discussão da reunião do G20, em 2017: 
R: O evento foi marcado por discussões econômicas, sobre mi-
gração e terrorismo, mas, sem dúvida, o ponto alto foi a dis-
cussão a respeito das mudanças climáticas, especificamente 
associada ao Acordo de Paris.   
Tal fato se deu em decorrência da decisão do presidente Do-
nald Trump, que anunciou a retirada dos EUA do Acordo de 
Paris, por entender que ele é danoso à economia americana.  
Importante: Os membros do G20 deixaram claro o 
compromisso de cumprir o Acordo de Paris.  
Atenção: A reunião do G20 foi marcada pelo primeiro 
encontro cara a cara entre o presidente do EUA, Donald 
Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin.  

 

ECONOMIA 

 
1. CENÁRIO ECONÔMICO NO BRASIL 
 
1.1. TAXA DE JUROS  
Em julho de 2017, pela sétima vez seguida, o Banco 
Central baixou a taxa básica de juros. 
 
Banco Central corta Selic a 9,25% e juros caem ao 
menor nível em 4 anos (26/07/2017) 
O Banco Central confirmou a expectativa do mercado e 
cortou a taxa básica da economia em um ponto percen-
tual, para 9,25% ao ano. Foi o sétimo corte seguido da 
SELIC.  

 
Fonte: goo.gl/j971Nc (Adaptado). 

 
1.2. PETROBRAS E AUMENTO NO PREÇO DOS 
COMBUSTÍVEIS 
O mês de julho foi movimentado no setor de combustíveis.  
No início do mês a Petrobras anunciou mudanças na po-
lítica de reajustes do combustível; dias depois ocorreu 
aumento do seu preço e, por fim, no terceiro decênio do 
mês, o governo anunciou aumento na sua tributação.  
 
Nova política da Petrobras permite rever preço de 
combustíveis todo dia (30/06/2017) 
Para tentar coibir importações de combustível, a Petrobras 
poderá promover reajustes diários nos preços de venda de 
suas refinarias, segundo a nova política de preços. 
A política tem por objetivo ampliar a frequência dos rea-
justes, que vinham sendo realizados, em média, uma 
vez por mês, e confere poder de decisão à gerência-exe-
cutiva de marketing e comercialização de combustíveis. 

O objetivo é acompanhar mais de perto as variações do 
mercado internacional e oferecer produtos mais compe-
titivos aos clientes.  
O último ajuste com a política anterior foi anunciado on-
tem: queda de 5,9% no preço da gasolina e de 4,8% no 
do diesel, vigorando a partir de hoje (1º). A estatal cal-
cula que, se o repasse for integral, o preço da gasolina 
nas bombas cairá 2,4% (ou R$ 0,09 por litro) e o do die-
sel terá redução de 2,7% (R$ 0,08 por litro). 
Desde outubro, a companhia mexeu oito vezes no preço 
da gasolina e nove no do diesel, quase todas para baixo. 
Mesmo assim, vem perdendo mercado para a importa-
ção por empresas privadas. 
No primeiro quadrimestre, a produção das refinarias da 
Petrobras atingiu o menor nível da década, enquanto a 
fatia de produtos importados chegou perto de 20% das 
vendas de combustíveis no país. 
Os executivos afirmaram que, mesmo após as mudan-
ças, a política de preços não permitirá a venda de pro-
dutos com margem negativa, como nas administrações 
petistas, e que a estratégia de realizar ajustes mais fre-
quentes será mantida mesmo em períodos de alta dos 
preços externos. 
Fonte: goo.gl/uDv8of (Adaptado). 

 
Petrobras sobe preço da gasolina e do diesel três 
dias após anunciar corte (03/07/2017) 
A Petrobras anunciou que vai aumentar os preços dos 
combustíveis nas refinarias. A gasolina ficará 1,8% mais 
cara, em média, e o óleo diesel, 2,7%.  
A mudança é no preço cobrado nas refinarias, o que sig-
nifica que o preço final para o consumidor pode não cair, 
necessariamente, na mesma proporção. O aumento 
acontece três dias após a empresa ter baixado o preço 
da gasolina em 5,9% e do diesel em 4,8%. Os motivos 
para a alta não foram informados. Na semana passada, 
a estatal havia informado que poderia alterar os preços 
para cima ou para baixo em qualquer dia. 
Fonte: goo.gl/ovdHQE (Adaptado). 

 
Governo assina decreto que aumenta tributos sobre 
combustíveis (20/07/2017) 
O presidente Michel Temer e os ministros da área eco-
nômica do governo já assinaram o decreto que autoriza 
o aumento de impostos sobre combustíveis.  
O governo pretende arrecadar cerca de R$ 11 bilhões 
neste ano com o aumento do PIS/Cofins dos combustí-
veis, que recairá sobre a gasolina, o diesel e o etanol. 
Fonte: goo.gl/xLij8z (Adaptado). 

 
Governo divulga aumento de alíquota do PIS/Cofins 
sobre combustíveis (20/07/2017) 
Com dificuldades em recuperar a arrecadação, o go-
verno decidiu aumentar tributos para arrecadar R$ 10,4 
bilhões e cumprir a meta fiscal de déficit primário de R$ 
139 bilhões. O Programa de Integração Social (PIS) e a 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade So-
cial (Cofins) sobre a gasolina, o diesel e o etanol subirá 
para compensar as dificuldades fiscais. 
A alíquota subirá de R$ 0,3816 para R$ 0,7925 para o 
litro da gasolina e de R$ 0,2480 para R$ 0,4615 para o 
diesel nas refinarias. Para o litro do etanol, a alíquota 
passará de R$ 0,12 para R$ 0,1309 para o produtor. 
Para o distribuidor, a alíquota, atualmente zerada, au-
mentará para R$ 0,1964. A medida entrará em vigor ime-
diatamente por meio de decreto publicado em edição ex-
traordinária do Diário Oficial da União. 

http://www.neafconcursos.com.br/
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A nova alíquota vai impactar o preço de combustível nas 
refinarias, mas o eventual repasse do aumento para o 
consumidor vai depender de cada posto de gasolina. 
Fonte: goo.gl/hsujD6 (Adaptado). 

 
Governo eleva tributo sobre combustíveis e corta 
mais R$ 5,9 bilhões em gastos (20/07/2017) 
O governo anunciou o aumento da tributação sobre os 
combustíveis e um bloqueio adicional de R$ 5,9 bilhões 
em gastos no orçamento federal. 
Em nota, os ministérios da Fazenda e do Planejamento 
informaram que será elevada a alíquota de PIS e Cofins 
sobre os combustíveis.  
Segundo o governo, a tributação sobre a gasolina subirá 
R$ 0,41 por litro. Com isso, a tributação mais que dobrou 
e deve passar a custar aos motoristas R$ 0,89 para cada 
litro de gasolina, se levada em consideração também a 
incidência da Cide (Contribuição de Intervenção no Do-
mínio Econômico), que é de R$ 0,10 por litro. 
A tributação sobre o diesel subirá em R$ 0,21 e ficará em 
R$ 0,46 por litro do combustível. Já a tributação sobre o 
etanol subirá R$ 0,20 por litro. Veja o quadro seguinte: 
 

 
 

O aumento será para as refinarias e importadores e, no 
caso do etanol, para produtores e distribuidores, e será 
repassado aos postos. Entretanto, caberá aos donos 
dos postos decidirem se repassam toda a alta para as 
bombas, ou seja, para os consumidores.  
De acordo com a equipe econômica, o aumento da tri-
butação sobre os combustíveis irá gerar, durante o res-
tante do ano de 2017, uma receita adicional de R$ 10,4 
bilhões para o Governo Federal. 
Fonte: goo.gl/G9TqXg (Adaptado). 

 
Justiça Federal em Brasília suspende aumento de 
impostos sobre combustíveis (25/07/2017) 
A Justiça Federal no Distrito Federal suspendeu o rea-
juste das alíquotas do Programa de Integração Social 
(PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Segu-
ridade Social (Cofins) sobre a gasolina, o diesel e o eta-
nol, anunciado pelo governo. 
O juiz Renato Borelli, da 20ª Vara Federal de Brasília, 
entendeu que o reajuste é inconstitucional, por ter sido 
feito por decreto, e não por projeto de lei.  
Fonte: goo.gl/mgXtsv (Adaptado). 

 
TRF derruba liminar que suspendeu aumento de tri-
buto nos combustíveis (25/07/2017) 
O presidente do TRF-1 (Tribunal Regional Federal), de-
sembargador Hilton Queiroz, derrubou a liminar que sus-
pendia o aumento de tributos sobre combustíveis. O de-
sembargador acatou recurso apresentado pela AGU 
(Advocacia-Geral da União). 
Fonte: goo.gl/TB2Uxa (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

O mês de julho de 2017 foi marcado por diversos fatos 
envolvendo os preços dos combustíveis. O candidato deve 
lembrar que: 

- A Petrobras anunciou uma nova política que permitirá a reali-
zação de reajustes diários no preço de venda de suas refinarias. 
- A estatal anunciou um aumento no preço da gasolina (1,8%) 
e do óleo diesel (2,7%).  
- O governo anunciou aumento nos tributos sobre os com-
bustíveis, com a elevação da alíquota de PIS e Cofins.  A me-
dida é uma das estratégias do governo para aumentar a ar-
recadação e cumprir a meta fiscal de déficit primário. 
Atenção: A Justiça Federal de Brasília chegou a suspender o 
aumento dos impostos sobre os combustíveis, porém o TRF-1 
derrubou a liminar.  
 
1.3. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 
Em julho, o setor público, formado pela União, Estados 
e Municípios, registrou recorde no déficit das contas pú-
blicas. Em meio a esse contexto, o Governo Federal 
apresentou, por meio de medida provisória, um plano de 
demissão voluntária para reduzir o número de servido-
res federais.  A ação é mais uma medida para tentar con-
trolar o déficit nas contas públicas. 
 
Medida provisória institui programa de demissão 
voluntária para servidores (27/07/2017) 
A Medida Provisória (MP) 792 que trata do Programa de 
Desligamento Voluntário (PDV) no âmbito do Poder Exe-
cutivo Federal foi assinada pelo presidente Michel Te-
mer e tem como objetivo reduzir as despesas com a fo-
lha de pagamento dos servidores públicos federais. 
A MP, que começará a ser discutida pelo Congresso Na-
cional a partir de agosto, propõe, entre outros pontos, 
indenização correspondente a 125% da remuneração 
mensal do servidor, na data de desligamento, multipli-
cada pelo número de anos de efetivo exercício. 
Um funcionário que, por exemplo, está no serviço pú-
blico há 20 anos e ganha R$ 5 mil ao mês receberá 
R$6,250 mil por cada ano que trabalhou caso decida 
aderir ao PDV. O total da indenização nesse caso seria 
R$ 125 mil reais. 
O trabalhador que optar pela demissão voluntária ficará 
isento de pagar Imposto de Renda e contribuição previ-
denciária sobre o valor da indenização do PDV. Quem 
aderir ao programa perderá o vínculo com a administra-
ção pública e, portanto, deixará de participar do Regime 
Próprio de Previdência Social. 
Terão preferência os servidores com menor tempo de 
exercício no serviço público federal e os que estão em 
licença para tratar de assuntos particulares. 
Mas nem todos os servidores públicos federais poderão 
aderir ao programa. É vedada a adesão, por exemplo, da-
queles que estejam em estágio probatório e os que te-
nham cumprido os requisitos legais para aposentadoria. 
Também não poderão participar aqueles que, na data de 
abertura do processo de adesão ao PDV, estejam habili-
tados em concurso público para ingresso em cargo pú-
blico federal, dentro das vagas oferecidas no certame. 
Também haverá limite de vagas por órgão. Caso as ins-
crições ultrapassem o limite de vagas, terá prioridade 
quem solicitar antes a adesão. 
 

Jornada Reduzida 
A MP também prevê a possibilidade de redução de jor-
nada de trabalho de 8 horas diárias e 40 semanais para 
6 ou 4 horas diárias e 30 ou 20 horas semanais, respec-
tivamente, com remuneração proporcional, calculada 
sobre o total da remuneração. Como incentivo à redução 
da jornada, o governo oferece o pagamento adicional 
correspondente a meia hora diária. 

http://www.neafconcursos.com.br/
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O servidor que trabalhar em horário reduzido poderá, no 
período em que não estiver a serviço da administração 
pública, exercer outra atividade, pública ou privada, 
desde que não haja conflito de interesses entre as duas 
atividades. 
 
Licença sem remuneração 
O governo também cria com a MP a licença incentivada 
sem remuneração. Nesse caso, o servidor poderá ficar 
afastado do serviço público por três anos e vai receber 
como incentivo um valor correspondente a três vezes 
seu salário. 
Pela proposta, o servidor que optar pela licença sem re-
muneração não poderá interromper o afastamento. A li-
cença sem remuneração poderá ser prorrogada por 
mais três anos a pedido do servidor ou por interesse do 
serviço público. 
Fonte: goo.gl/uRQMkx (Adaptado). 

 
Temer assina medida que institui PDV para servido-
res do Executivo (26/07/2017) 
O presidente Michel Temer assinou a medida provisória 
que institui o programa de demissão voluntária (PDV) 
para os servidores do Poder Executivo.  
Por se tratar de medida provisória, o PDV terá força de lei 
a partir da publicação, mas somente se tornará uma lei efe-
tiva se o Congresso Nacional aprová-la em até 120 dias. 
Pela MP, o programa institui, além do PDV, jornada de tra-
balho reduzida com remuneração proporcional e licença sem 
remuneração com pagamento de incentivo em pecúnia. 
Poderão aderir os servidores da administração pública 
federal, das autarquias e das fundações. 
 

Redução da jornada 
A medida provisória prevê a redução da jornada de tra-
balho de 8 horas diárias e 40 horas semanais para: 
- 6 horas diárias e 30 horas semanais; 
- 4 horas diárias e 20 horas semanais. 
A remuneração será proporcional. 
 

Licença sem remuneração 
A MP também prevê licença sem remuneração, com du-
ração de três anos consecutivos, prorrogáveis por mais 
três (não será possível interromper a licença). 
Assim que a licença for concedida, o servidor receberá 
valor correspondente a três remunerações. O valor po-
derá ser pago em parcela única ou dividido. 
Servidores em estágio probatório não poderão pedir li-
cença sem remuneração. Também ficará de fora o ser-
vidor acusado em sindicância ou processo administra-
tivo disciplinar até o julgamento do caso e eventual cum-
primento da penalidade. 
Quem aderir à licença sem remuneração, não poderá 
exercer cargo de confiança, ocupar emprego em comis-
são em empresas públicas ou sociedades de economia 
mista controladas pela União. 
 

Incentivo para adesão 
Pelo texto da medida provisória, o servidor que aderir ao 
PDV receberá, a título de incentivo financeiro, indeniza-
ção correspondente a 125% da remuneração mensal 
por ano trabalhado no Poder Executivo. 
Fonte: goo.gl/WaAs1x (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Medida Provisória assinada por Michel Temer como forma 
de reduzir os gastos públicos: 
R: Programa de Desligamento Voluntário (PDV) no âmbito do 
Poder Executivo Federal. 

Características do PDV: 
R: Desligamento com indenização correspondente a 125% da 
remuneração mensal do servidor, na data de desligamento, 
multiplicada pelo número de anos de efetivo exercício; redu-
ção da jornada e, consequentemente, da remuneração; li-
cença sem remuneração, com duração de três anos.  
 
1.4. CARNE BRASILEIRA 
O ano de 2017 não está sendo fácil para o setor de car-
nes no Brasil. Primeiro, uma operação da Policia Federal 
expôs um esquema de corrupção na fiscalização de car-
nes, o que fez com que alguns países suspendessem a 
compra do produto brasileiro. Meses depois, os EUA 
suspenderam a importação de carne fresca do Brasil. 
Em julho, a imprensa destacou que as autoridades chi-
nesas intensificaram a inspeção de carnes que importa-
vam do Brasil. 
 
China intensifica inspeções de carne brasileira após 
a proibição dos EUA (04/07/2017) 
A autoridade que fiscaliza qualidade na China intensifi-
cou as inspeções de carnes importadas do Brasil após 
uma recente proibição dos Estados Unidos a alguns pro-
dutos brasileiros de carne bovina. 
Os EUA suspenderam as importações de carne in natura 
brasileira no fim do mês passado, após um elevado per-
centual dos embarques não passar em testes de segu-
rança. Um dos principais problemas foram abcessos nas 
carnes, que os produtores brasileiros atribuíram à vaci-
nação do gado contra febre aftosa. 
A China chegou a suspender brevemente as importa-
ções de todos os produtos de carne do Brasil em março, 
após a Polícia Federal brasileira acusar fiscais de rece-
ber propinas para autorizar a venda de carnes estraga-
das ou com salmonela. 
Mas os chineses rapidamente retiraram as sanções 
após autoridades brasileiras terem esclarecido detalhes 
sobre a investigação policial. 
Desde então, a agência de supervisão chinesa disse que 
tem encontrado problemas de rotulagem em algumas 
importações de carne do Brasil, além de alguns casos 
de certificados sanitários que não cumprem exigências 
chinesas. 
Fonte: goo.gl/wXoYNN (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

País asiático que intensificou a inspeção de carne importada 
do Brasil: 
R: China. 
Importante: O Brasil é o principal fornecedor de carne bovina 
e de frango para China. 
 
1.5. REFORMA TRABALHISTA 
A proposta da reforma trabalhista foi citada diversas ve-
zes ao longo dessa Apostila. Em julho de 2017, enfim, o 
governo do presidente Michel Temer conseguiu aprovar 
a reforma no Congresso e sancionar a nova lei traba-
lhista.  
 

Senado aprova requerimento de urgência para votar 
reforma trabalhista (04/07/2017) 
O plenário do Senado aprovou o requerimento de urgên-
cia para o projeto de lei que trata da reforma trabalhista. 
O pedido teve 46 votos favoráveis e 19 contrários.  
A reforma passou por três comissões. Na Comissão de 
Assuntos Econômicos (CAE) foi aprovado parecer favo-
rável do senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES), pela 
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aprovação sem alterações em relação ao texto da Câ-
mara. Um parecer semelhante, do senador Romero 
Jucá (PMDB-RR), também foi aprovado na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). No entanto, na Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS) foi aprovado voto em sepa-
rado do senador Paulo Paim (PT-RS), pela rejeição inte-
gral do projeto. 
Fonte: goo.gl/zXSj9p (Adaptado). 

 
Após confusão, Senado aprova reforma trabalhista 
de Temer (11/07/2017) 
Depois de mais de sete horas de suspensão, o Senado 
Federal aprovou por 50 votos contra 26, a reforma tra-
balhista, proposta do governo que altera a CLT (Conso-
lidação das Leis Trabalhistas) em mais de cem pontos. 
As propostas de alterações foram rejeitadas pelos sena-
dores, como desejavam os aliados do presidente Michel 
Temer. Com o resultado, o texto segue para sanção pre-
sidencial. 
Para convencer os senadores a não promover mudan-
ças no texto, o Palácio do Planalto se comprometeu a 
editar uma Medida Provisória que modifica o texto em 
pontos de desacordo. Entre eles, estão regras para o 
contrato de trabalho intermitente, de autônomos, e o tra-
balho de gestantes e lactantes em locais insalubres. 
As mudanças são defendidas pelas entidades empresa-
riais e contestadas pelos partidos de esquerda e pelos 
sindicatos de trabalhadores. 
A reforma estabelece a prevalência, em alguns casos, 
de acordos entre patrões e empregados sobre a lei, o 
fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, obstácu-
los ao ajuizamento de ações trabalhistas, limites a deci-
sões do Tribunal Superior do Trabalho, possibilidade de 
parcelamento de férias em três períodos e flexibilização 
de contratos laborais, entre outros pontos. 
Os defensores das medidas afirmam que elas são ne-
cessárias para modernizar uma legislação ultrapassada 
e que inibe o desenvolvimento econômico. Os críticos 
dizem que as novas regras tornam precárias as relações 
do trabalho. 
 

CONFUSÃO 
A sessão, que teve início 11h, foi suspensa depois que 
um grupo de senadoras da oposição ocupou a mesa di-
retora do Senado. Apesar do longo intervalo, Eunício 
reabriu os trabalhos do plenário por volta de 18h30, di-
ante de gritos e protestos de parlamentares da oposição. 
Fonte: goo.gl/nq9qXj (Adaptado). 

 
Reforma trabalhista: veja ponto a ponto como ficou 
a lei aprovada pelo Congresso (12/07/2017) 
Aprovado depois de conturbada sessão no Senado, o 
Projeto de Lei da Câmara (PLC) 38/2017, que trata da re-
forma trabalhista, altera mais de 100 pontos da Consoli-
dação das Leis do Trabalho (CLT), permitindo mudanças 
como a prevalência do acordado entre patrões e empre-
gados sobre o legislado nas negociações trabalhistas. 
Enviado pelo governo ao Congresso Nacional e apro-
vado no Senado sem alterações em relação ao texto que 
passou pela Câmara dos Deputados, o projeto de lei 
agora aguarda sanção do presidente Michel Temer. 
Uma das questões polêmicas da reforma aprovada pelo 
Congresso é a possibilidade de que mulheres grávidas 
ou lactantes trabalhem em locais insalubres. O projeto 
de lei estabelece que o afastamento, antes garantido 
nessas condições, só será autorizado mediante pedido 
médico nos casos considerados insalubres em graus 
médio ou mínimo. 

Outro ponto que gerou controvérsia entre o governo e 
parlamentares é a regulamentação do trabalho intermi-
tente, que permite alternar períodos de prestação de ser-
viços e de inatividade, determinados em horas, dias ou 
meses, independentemente do tipo de atividade do em-
pregado e do empregador. A expectativa é que o go-
verno edite uma medida provisória restringindo os seto-
res que podem adotar essa modalidade de jornada. 
O texto aprovado altera a lei atual em vários aspectos, 
como férias, trabalho em casa, plano de carreira e jor-
nada de trabalho. Veja as principais mudanças: 
Horas In Itinere 
O tempo que o trabalhador passa em trânsito entre sua 
residência e o trabalho, na ida e na volta da jornada, com 
transporte fornecido pela empresa, deixa de ser obriga-
toriamente pago ao funcionário. O benefício é garantido 
atualmente pelo Artigo 58, parágrafo 2º da CLT, nos ca-
sos em que o local de trabalho é de difícil acesso ou não 
servido por transporte público. 
Tempo na empresa 
Pelo texto, deixam de ser consideradas como integran-
tes da jornada atividades como descanso, estudo, ali-
mentação, higiene pessoal e troca do uniforme. A CLT 
considera o período em que o funcionário está à dispo-
sição do empregador como de serviço efetivo. 
Descanso 
Atualmente, o trabalhador tem direito a um intervalo para 
descanso ou alimentação de uma a duas horas para a jor-
nada padrão de oito horas diárias. Pela nova regra, o in-
tervalo deve ter, no mínimo, meia hora, mas pode ser ne-
gociado entre empregado e empresa. Se esse intervalo 
mínimo não for concedido, ou for concedido parcialmente, 
o funcionário terá direito a indenização no valor de 50% 
da hora normal de trabalho sobre o tempo não concedido. 
Rescisão 
A rescisão do contrato de trabalho de mais de um ano 
só é considerada válida, segundo a CLT, se homologada 
pelo sindicato ou autoridade do Ministério do Trabalho. 
A nova regra revoga essa condição. 
Rescisão por acordo 
Passa a ser permitida a rescisão de contrato de trabalho 
quando há “comum acordo” entre a empresa e o funcio-
nário. Nesse caso, o trabalhador tem direito a receber 
metade do valor do aviso prévio, de acordo com o mon-
tante do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), até o máximo de 80%, mas não recebe o se-
guro-desemprego. 
Comissão de fábrica 
Toda empresa com mais de 200 empregados deverá ter 
uma comissão de representantes para negociar com o 
empregador. A escolha será feita por eleição, da qual 
poderão participar inclusive os não sindicalizados. Não 
poderão votar os trabalhadores temporários, com con-
trato suspenso ou em aviso prévio. 
Danos morais 
A indenização a ser paga em caso de acidente, por 
exemplo, passa a ser calculada de acordo com o valor 
do salário do funcionário. Aquele com salário maior terá 
direito a uma indenização maior, por exemplo. Em caso 
de reincidência (quando o mesmo funcionário sofre no-
vamente o dano), a indenização passa ser cobrada em 
dobro da empresa. 
Quitação anual 
O novo texto cria um termo anual, a ser assinado pelo 
trabalhador na presença de um representante do sindi-
cato, que declara o recebimento de todas as parcelas 
das obrigações trabalhistas, com as horas extras e adi-
cionais devidas. 
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Justa causa 
A cassação de registros profissionais ou de requisitos 
para exercer a profissão passa a configurar como possi-
bilidade de demissão por justa causa. 
Salários 
Benefícios como auxílios, prêmios e abonos deixam de 
integrar a remuneração. Dessa forma, não são contabi-
lizados na cobrança dos encargos trabalhistas e previ-
denciários. Isso reduz o valor pago ao Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), e, consequentemente, o bene-
fício a ser recebido. 
Salários altos 
Quem tem nível superior e recebe valor acima do dobro 
do teto dos benefícios do Regime Geral da Previdência 
Social (cerca de R$ 11 mil) perde o direito de ser repre-
sentado pelo sindicato e passa a ter as relações contra-
tuais negociadas individualmente. 
Veja outras mudanças previstas na reforma trabalhista: 
 

COMO FUNCIONA HOJE* PROPOSTA EM VOTAÇÃO 

1 – ACORDO E LEIS 

A legislação vale mais do 
que os acordos coletivos fir-
mados entre sindicatos, tra-
balhadores e empregados. 

Algumas questões regula-
mentadas pela CLT poderão 
ser negociadas entre pa-
trões e empregados e terão 
prevalência sobre a lei. 

2 – JORNADA DE TRABALHO1 

Jornada diária: 8 horas. 

Jornada Semanal: 44 horas. 

Jornada mensal: 220 horas. 

Jornada diária poderá ser de 
12 horas, com 36 horas de 
descanso. Os limites de 44 
horas semanais e 220 horas 
permanecem. 

3 – FÉRIAS 

Parcela em até duas vezes: 
a menor não pode ter menos 
do que 10 dias. 

Parcelas em até três vezes: 
a precisa ter no mínimo 14 
dias e as menores não po-
dem ter menos de 5 dias. 

4 – JUSTIÇA GRATUITA 

Justiça gratuita para quem 
receber menos de dois salá-
rios-mínimos ou declarar 
não ter condições de pagar. 

Justiça gratuita aos que re-
cebem menos de 40% do 
teto do INSS e a quem com-
provar que não possui recur-
sos. 

5 – TRABALHO INTERMITENTE1 

Não é regulamentado pela 
CLT, que prevê apenas o re-
gime parcial. 

Passam a ser legais contra-
tos por horas de serviço: di-
reitos trabalhistas passam a 
ser garantidos ao trabalha-
dor contratado nessa moda-
lidade. 

6 – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

É descontada obrigatoria-
mente da folha de paga-
mento de todos os emprega-
dos, sindicalizados ou não. 

A contribuição passa a ser 
facultativa: paga quem quer. 

7 – TRABALHO REMOTO (HOME OFFICE) 

Não é regulamentado pela 
CLT. 

Passa a compor a lei, pre-
vendo negociações entre 
empregador e empregado 
quanto a responsabilidades 
sobre despesas relaciona-
das às funções. 

8 – TRABALHO PARCIAL 

É permitida jornada de até 
25 horas semanais, sem 
hora extra. 

Até 30 horas semanais sem 
hora extra. 

Até 26 horas semanais com 
acréscimo de até 6 horas ex-
tras. 

COMO FUNCIONA HOJE* PROPOSTA EM VOTAÇÃO 

9 – GESTANTE E LACTANTE1 

A CLT determina o afasta-
mento da empregada ges-
tante ou lactante de quais-
quer atividades, operações 
ou locais insalubres. 

O projeto prevê o afasta-
mento da gestante de ativi-
dades consideradas insalu-
bres em grau máximo. 

Durante a lactação, o afasta-
mento de atividades insalu-
bres em qualquer grau é 
condicionado a atestado de 
saúde. 

10 – AUTÔNOMO EXCLUSIVO 

Não era previsto pela CLT. Cria a figura do autônomo 
exclusivo, que poderá pres-
tar serviços para um único 
empregador de forma contí-
nua, sem estabelecimento 
de vínculo. 

*Conforme a CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas. 
1Previsão de Vetos. 

Fonte: goo.gl/1BKa7p (Adaptado). 

 
Senado aprova reforma trabalhista; texto segue para 
sanção de Temer (11/07/2017) 
Após mais de 11 horas de sessão, marcada por uma sé-
rie de tumultos em plenário, o Senado aprovou a reforma 
trabalhista. 
Confira, a seguir, ponto a ponto, o que prevê o texto-
base da reforma trabalhista: 
 

ACORDOS COLETIVOS 
Terão força de lei e poderão regulamentar, entre outros 
pontos, a jornada de trabalho de até 12 horas, dentro do 
limite de 48 horas semanais, incluindo horas extras. 
Parcelamento das férias, participação nos lucros e 
resultados, intervalo, plano de cargos e salários, banco 
de horas também poderão ser negociados. 
Pontos como FGTS, salário-mínimo, 13º salário, seguro-
desemprego, benefícios previdenciários, licença-
maternidade e normas relativas à segurança e saúde do 
trabalhador não poderão entrar na negociação. 
Atualmente, acordos coletivos não podem se sobrepor 
ao que é previsto na CLT. 
 

JORNADA PARCIAL 
Poderá ser de até 30 horas semanais, sem hora extra, 
ou de até 26 horas semanais, com acréscimo de até seis 
horas (nesse caso, o trabalhador terá direito a 30 dias 
de férias). 
Atualmente, a jornada parcial de até 25 horas semanais, 
sem hora extra e com direito a férias de 18 dias. 
 

PARCELAMENTO DE FÉRIAS 
As férias poderão ser parceladas em até três vezes. Ne-
nhum dos períodos pode ser inferior a cinco dias corri-
dos e um deles deve ser maior que 14 dias (as férias não 
poderão começar dois dias antes de feriados ou no fim 
de semana). 
Atualmente, as férias podem ser parceladas em até duas 
vezes em casos excepcionais. Um dos períodos não 
pode ser inferior a dez dias corridos. 
Além disso, a legislação em vigor determina que aos me-
nores de 18 anos e aos maiores de 50 anos, as férias 
serão sempre concedidas de uma só vez. O projeto re-
tira essa regra. 
 

GRÁVIDAS E LACTANTES 
Grávidas poderão ser afastadas do trabalho em locais 
insalubres de graus "mínimo" e "médio", desde que 
apresentem atestado médico. Em caso de grau máximo 
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de insalubridade, o trabalho não será permitido para as 
gestantes. 
Já lactantes poderão ser afastadas do trabalho em locais 
insalubres de qualquer grau, desde que apresentem 
atestado médico. 
Os atestados serão emitidos por médico de “confiança 
da mulher” e deverão recomendar o afastamento du-
rante a gravidez ou lactação. 
Atualmente, grávidas e lactantes não podem trabalhar 
em locais insalubres, independentemente do grau de in-
salubridade. 
 

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
Deixará de ser obrigatória. Caberá ao trabalhador auto-
rizar o pagamento. 
Atualmente, é obrigatória e descontada uma vez por ano 
diretamente do salário do trabalhador. 
 

TRABALHO EM CASA 
A proposta regulamenta o chamado home office (traba-
lho em casa). 
Atualmente, esse tipo de trabalho não é previsto pela CLT. 
 

INTERVALO PARA ALMOÇO 
Se houver acordo coletivo ou convenção coletiva, o 
tempo de almoço poderá ser reduzido a 30 minutos, que 
deverão ser descontados da jornada de trabalho (o tra-
balhador que almoçar em 30 minutos poderá sair do tra-
balho meia hora mais cedo). 
Atualmente, a CLT prevê obrigatoriamente o período de 
1 hora para almoço. 
 

TRABALHO INTERMITENTE 
Serão permitidos contratos em que o trabalho não é con-
tínuo. O empregador deverá convocar o empregado com, 
pelo menos, três dias de antecedência. A remuneração 
será definida por hora trabalhada e o valor não poderá ser 
inferior ao valor da hora aplicada no salário-mínimo. 
O empregado terá um dia útil para responder ao chamado. 
Depois de aceita a oferta, o empregador ou o empregado 
que descumprir, sem motivos justos, o contrato, terá de pa-
gar à outra parte 50% da remuneração que seria devida. 
Atualmente, a CLT não prevê esse tipo de contrato. 
 

UNIFORME 
Pela proposta, cabe ao empregador definir o tipo de ves-
timenta no ambiente de trabalho. A higienização do uni-
forme será de responsabilidade do trabalhador, a não 
ser nos casos em que forem necessários procedimentos 
ou produtos específicos para a lavagem do uniforme. 
Atualmente, a legislação trabalhista não prevê essas regras. 
 

AUTÔNOMOS 
As empresas poderão contratar autônomos e, ainda que 
haja relação de exclusividade e continuidade, o projeto 
prevê que isso não será considerado vínculo empregatício. 
Atualmente, é permitido a empresas contratar autôno-
mos, mas se houver exclusividade e continuidade, a Jus-
tiça obriga o empregador a indenizar o autônomo como 
se fosse um celetista. 
 

TRANSPORTE PARA O TRABALHO 
O projeto prevê que quando o empregador fornecer con-
dução para o trabalhador o tempo de deslocamento não 
será computado para a jornada de trabalho. 
Atualmente, nesse caso, esse tempo é computado. 
 

CONTRATAÇÃO DE EX-EFETIVO COMO TERCEIRIZADO 
O projeto também prevê que o empregado efetivo de 
uma empresa que for demitido não poderá ser recontra-
tado via empresa terceirizada que preste serviço à em-
presa-mãe no prazo de 18 meses. 

Compromisso de Temer 
Durante a tramitação da reforma, o líder do governo no 
Senado, Romero Jucá, comunicou aos senadores que 
Michel Temer havia se comprometido a fazer algumas 
mudanças nos pontos mais controversos da proposta. 
Entre os trechos que Jucá afirma que Temer vai modifi-
car, está o que trata do trabalho intermitente. Segundo o 
peemedebista, a hipótese de pagamento de multa de 
50% do valor que seria pago será “afastada”. 
Outro ponto que, segundo Jucá, será alterado é o que per-
mite que por acordo individual possa ser estabelecida a jor-
nada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. 
Essa modalidade só poderá ser estabelecida por acordo 
coletivo ou convenção coletiva, respeitadas leis especí-
ficas que permitam a aplicação desse tipo de jornada por 
acordo individual. 
O presidente, segundo Jucá, comprometeu-se ainda a 
alterar o artigo sobre gestantes e lactantes em locais in-
salubres. Em vez de o atestado para afastar gestantes e 
lactantes dos locais de insalubridade mínima e média 
ser expedido por “médico de confiança”, o atestado será 
emitido por médico do trabalho. 
Conforme o líder do governo, Temer deverá alterar ainda 
o projeto aprovado para vedar cláusula de exclusividade 
em contratos com trabalhadores autônomos. 
Fonte: goo.gl/89M3oh (Adaptado). 

 
Sem vetos, reforma trabalhista é sancionada por Te-
mer (13/07/2017) 
O presidente da República, Michel Temer, sancionou, sem 
vetos, a lei que modifica a legislação trabalhista 
(Lei 13.467/17). O texto flexibiliza a Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT, Decreto-Lei 5.452/43) para prever, entre 
outras medidas, a prevalência dos acordos sobre a 
legislação e o fim da contribuição sindical obrigatória. 
Fonte: goo.gl/SUUT2A (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

As reformas promovidas pelo governo do presidente Michel 
Temer foram lembradas pelas provas da VUNESP em 2017. 
Nas provas de Atualidades, do TJ-SP inclusive, já apareceram 
questões sobre a terceirização e sobre a reforma da 
Previdência. Agora, com a aprovação, a reforma trabalhista 
surge como uma temática com alta probabilidade de compor 
as próximas provas.  
A reforma trabalhista é constituída por várias especificidades 
e, apesar da prova cobrar atualidades e não legislação traba-
lhista, é interessante o candidato realizar uma leitura deta-
lhada das principais mudanças, pois a banca pode cobrar algo 
do gênero.  
Entre todas as modificações apresentadas pela reforma, o 
ponto de maior destaque na mídia é o fato dos acordos cole-
tivos se sobreporem ao que é previsto na CLT. 
Lembre-se: A votação da reforma trabalhista no Senado foi 
marcada por tumultos e teve uma cena emblemática: em pro-
testo à reforma, senadoras da oposição ocuparam a mesa di-
retora e forçaram o presidente do senado a suspender tem-
porariamente a votação.  
Fique de olho: Algumas questões da reforma trabalhista ge-
raram polêmica, como a possibilidade de que mulheres grávi-
das ou lactantes trabalhem em locais insalubres e a regula-
mentação do trabalho intermitente, que permite alternar pe-
ríodos de prestação de serviços. O Palácio do Planalto se com-
prometeu a editar uma Medida Provisória que modifica o 
texto em pontos de desacordo.  

http://www.neafconcursos.com.br/
https://goo.gl/89M3oh
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-5452-1-maio-1943-415500-norma-pe.html
https://goo.gl/SUUT2A
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2. CENÁRIO ECONÔMICO NO MUNDO 
 
2.1. OMC 
Em tempos de Donald Trump e seu discurso protecio-
nista, a Organização Mundial do Comércio (OMC) reve-
lou um dado curioso: as medidas protecionistas adota-
das pelos países atingiram o menor índice em dez anos. 
 
Com liderança do Brasil, protecionismo registra me-
nor nível em uma década (24/07/2017) 
A Organização Mundial do Comércio (OMC) revela que 
a taxa de novas medidas protecionistas adotadas pelos 
governos é a menor em dez anos, com o Brasil liderando 
entre as economias que mais adotaram medidas de 
abertura. Mas a entidade também destaca que o go-
verno dos EUA foi um dos poucos a ir na direção contrá-
ria desde a chegada do novo presidente à Casa Branca, 
Donald Trump.  
Na semana passada, a OMC destacou numa avaliação 
sobre o Brasil o fato de que a política comercial do país, 
nos últimos anos, foi marcada por protecionismo e dis-
torções. Mas, para 2017, os dados, pelo menos sobre as 
barreiras, demonstram uma outra realidade.   
De acordo com os dados da OMC, o Brasil passou da 
condição de maior usuário de barreiras ao comércio em 
2014 para um governo que tem adotado mais medidas 
de abertura que de proteção ao mercado. 
Entre outubro de 2016 e maio deste ano, o Brasil adotou 
um total de nove medidas de reduções de tarifas de im-
portação e maior facilidade para o fluxo comercial. Além 
disso, implementou outras três ações de redução de en-
traves para a importação.  
Fonte: goo.gl/yA77Cc (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- A OMC anuncia que o protecionismo atingiu a menor taxa 
em 10 anos, o que revela uma abertura dos mercados 
internacionais. 
- O Brasil foi considerado um dos países com mais medidas de 
abertura comercial.  
- O presidente do EUA, Donald Trump, e seu discurso 
protecionista são uma preocupação para o livre comércio.  

 

SOCIEDADE 

 
1. CENÁRIO SOCIAL NO BRASIL 
 

1.1. COTAS 
O sistema de cotas raciais em universidades se tornou 
uma realidade no Brasil. Os defensores do sistema afir-
mam que o objetivo das cotas é corrigir injustiças histó-
ricas provocadas pela escravidão na sociedade brasi-
leira. Um dos efeitos desse passado escravocrata é o 
fato de negros e índios terem menos oportunidades de 
acesso à educação superior. 
Em julho de 2017, a Universidade de São Paulo, umas 
das mais concorridas instituições de ensino superior do 
país, fez um anúncio inédito: vai adotar cotas raciais e 
sociais para o vestibular de 2018.   
 

USP vai adotar sistema de cotas raciais e sociais em 
2018 (05/07/2017) 
A Universidade de São Paulo (USP) anunciou a decisão 
de reservar vagas para alunos oriundos de escolas pú-
blicas e autodeclarados pretos, pardos e indígenas 
(PPI), a partir do próximo ano. É a primeira vez que a 

instituição irá utilizar o sistema de cotas sociais e raciais, 
assim como nas universidades federais. 
A reserva será feita de forma escalonada: em 2018, serão 
37% das vagas de cada unidade de ensino e pesquisa; em 
2019, a porcentagem deverá ser de 40% de vagas reser-
vadas de cada curso de graduação; para 2020, em cada 
curso e turno ela deverá ser 45%; e no ingresso de 2021 e 
nos anos subsequentes, deverá atingir os 50%. 
Dentro das vagas reservadas para estudantes de esco-
las públicas haverá a reserva de 37% para estudantes 
autodeclarados PPI, índice que equivale à proporção 
desses grupos em São Paulo, segundo o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
Fonte: goo.gl/2dPRg8 (Adaptado). 
 

USP aprova sistema de cotas pela primeira vez na 
história (05/07/2017) 
Em uma noite histórica, o Conselho Universitário da Uni-
versidade de São Paulo (USP) aprovou o sistema de co-
tas que propõe a reserva de vagas para alunos de esco-
las públicas e autodeclarados pretos, pardos e indíge-
nas (PPI) nos cursos de graduação da instituição a partir 
do próximo ano. 
Esta é a primeira vez que a USP vai adotar um sistema 
de cotas sociais e raciais. Segundo a própria universi-
dade, a reserva de vagas será feita de forma escalonada 
a partir do próximo ano. 
Fonte: goo.gl/Bwa6hZ (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

O candidato deve saber que pela primeira vez na história a USP, 
maior universidade do país, adotará cotas sociais e raciais.  
A partir de 2018, a USP reservará vagas para alunos oriundos 
de escolas públicas e autodeclarados pretos, pardos e 
indígenas (PPI).  
 

1.2. CHACINA NO PARÁ 
No Capítulo do mês de maio, na temática sobre Conflitos 
de terra, foi abordada a chacina ocorrida no Pará, onde 
dez trabalhadores rurais foram mortos durante ação de 
despejo realizada por policiais do estado. Em julho, a 
Justiça determinou a prisão dos policiais envolvidos. 
 

Policiais presos por suspeita de envolvimento em 
chacina chegam em Belém (10/07/2017) 
Oito dos nove policiais que se apresentaram espontane-
amente em Redenção após terem prisão determinada 
pela Justiça por suspeita de envolvimento da Chacina de 
Pau D’arco foram trazidos para Belém.  
A Justiça do estado do Pará acolheu o pedido de prisão 
temporária feito pelo Ministério Público contra 11 polici-
ais militares e 2 civis por suspeita de participação 
na morte de 10 trabalhadores rurais que ocupavam a fa-
zenda Santa Lúcia, em Pau D'Arco, sudeste do estado, 
no dia 24 de maio.  
Fonte: goo.gl/3Ms7Uu (Adaptado). 
 

Justiça decreta prisão de 13 policiais por participa-
ção em chacina de Pau d’Arco (10/07/2017) 
O juiz da Vara Criminal do município paraense de Re-
denção, Haroldo Silva da Fonseca, decretou a prisão 
temporária de 11 policiais militares e dois policiais civis 
acusados de participar da chacina que resultou na morte 
de dez posseiros – nove homens e uma mulher – du-
rante uma ação de reintegração de posse em um acam-
pamento na Fazenda Santa Lúcia, município de Pau 
d’Arco, no sudeste do estado. A ação ocorreu no dia 24 
de maio, com a participação de 29 policiais, sendo 21 
militares e oito civis. 
Fonte: goo.gl/hSbofC (Adaptado). 

http://www.neafconcursos.com.br/
https://goo.gl/yA77Cc
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https://goo.gl/3Ms7Uu
https://goo.gl/hSbofC


 

 

ATUALIDADES – JULHO DE 2017 

 

17 NEAF CONCURSOS – Av. São Luís, 86 – 2º Andar – República – São Paulo/SP - Tel. (11) 3129-4356 
 

www.neafconcursos.com.br 
 

A reprodução não autorizada deste material sujeita o infrator às penas previstas em Lei.  

DIRETO AO PONTO 

O candidato deve lembrar que ocorreu uma chacina na 
fazenda Santa Lúcia, município de Pau d’Arco, no Pará, onde 
dez trabalhadores rurais foram mortos durante ação de 
despejo realizada por policiais, bem como se atentar para o 
fato de a Justiça decretar a prisão dos policiais envolvidos.  
 
1.3. DESMATAMENTO 
Em junho de 2017, o presidente Michel Temer vetou a 
medida provisória que alterava os limites da Floresta Na-
cional (Flona) do Jamanxim, no Pará, desmembrando 
parte de sua área para a criação da Área de Proteção 
Ambiental (APA) do Jamanxim, o que diminuiria o grau 
de preservação ambiental da área. 
Em julho de 2017, o governo voltou atrás e apresentou 
nova proposta de redução da floresta nacional de Ja-
manxim.  
  
Governo volta a propor redução de floresta nacional 
na Amazônia (15/07/2017) 
Pouco menos de um mês após o presidente Michel Te-
mer vetar a Medida Provisória 756, que reduzia a Flo-
resta Nacional (Flona) de Jamanxim, no Pará – e uma 
semana depois de oito viaturas do Ibama terem sido 
queimadas na BR-163, perto da região –, o governo ce-
deu à pressão de ruralistas e enviou ao Congresso um 
projeto de lei com nova sugestão de redução da floresta. 
O texto prevê uma mudança nos limites da floresta, le-
vando a uma redução de 349.046 hectares. Essa área 
será transformada em Área de Proteção Ambiental (APA), 
o nível menos restritivo de unidade de conservação.  
Por meio de nota, o Ministério do Meio Ambiente disse 
que o objetivo é resolver conflitos decorrentes desde a cri-
ação da floresta nacional, em 2006, delimitada em uma 
área onde havia algumas propriedades, que deveriam ter 
sido indenizadas. De lá para cá, a situação só piorou, e 
Jamanxim é a unidade de conservação onde mais cres-
ceu a taxa de desmatamento nos últimos anos, segundo 
o PRODES, sistema de monitoramento do desmatamento 
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 
A justificativa é citada no PL. "A área tem sido palco de 
recorrentes conflitos fundiários e de atividades ilegais de 
extração de madeira e de garimpo associados à grila-
gem de terra e à ausência de regramento ambiental. 
Com reflexos na escalada da criminalidade e da violên-
cia contra agentes públicos, sendo necessária a imple-
mentação de políticas de governo adequadas para es-
sas questões." 
Fonte: goo.gl/iwP9dY (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

É importante lembrar que o governo apresentou proposta de 
lei que altera o regime de proteção de uma floresta nacional 
na Amazônia. 
Nome do local: 
R: Floresta Nacional (Flona) do Jamanxim, no Pará. 
A proposta do governo: 
R: Promove mudanças nos limites da floresta nacional, 
levando a uma redução de 349.046 hectares, que será 
transformada em Área de Proteção Ambiental (APA), o nível 
menos restritivo de unidade de conservação.  
A APA é uma unidade de conservação menos restritiva que a 
Flona. Veja a diferença: 
Floresta Nacional (Flona): é uma área com cobertura florestal 
de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo 
básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a 

pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração 
sustentável de florestas nativas. É de posse e domínio 
públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus 
limites devem ser desapropriadas. Nas Florestas Nacionais é 
admitida a permanência de populações tradicionais que ali 
residiam quando da criação, em conformidade com o disposto 
em regulamento e no Plano de Manejo da unidade. 
Área de Proteção Ambiental (APA): é uma área em geral 
extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de 
atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 
especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-
estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos 
proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 
naturais. É constituída por terras públicas ou privadas. 
Atenção: Ambientalistas afirmam que a mudança no regime 
protetivo pode contribuir para o aumento do desmatamento 
na área.  
 
 
2. CENÁRIO SOCIAL NO MUNDO 
 
2.1. MACONHA 
O Uruguai foi o primeiro país da América do Sul a 
legalizar a maconha. Agora, em julho de 2017, o país foi 
pioneiro em outra medida associada à erva: uruguaios 
poderão comprar maconha nas farmácias do país.  
  
Com 60% contra, Uruguai começa neste sábado 
venda de maconha (01/07/2017) 
Segundo pesquisa recente, mais de 60% dos uruguaios 
são contra a venda de cigarros de maconha nas farmá-
cias do país. Ainda assim, esta, que é a última etapa da 
chamada Lei da Maconha para que ela seja implemen-
tada por completo, entra em vigor neste sábado, 1º de 
julho. 
Aprovada pelo Congresso em 2013, impulsionada pela 
Presidência de José "Pepe" Mujica (2010-15), a lei já 
tem seus demais pontos em vigor. 
Além de descriminalizar a posse, a lei permitiu o cultivo 
para consumo pessoal e criou os clubes de cultivo cole-
tivos, onde até 45 membros se associam para plantar e 
se beneficiar da colheita, com direito ao consumo de até 
40 gramas mensais per capita. 
Ambas as atividades são reguladas e fiscalizadas pelo 
Estado. Hoje já existem cerca de 7.000 cultivadores in-
dividuais ativos no país. 
A venda da maconha em farmácias, porém, foi a parte 
mais difícil de pôr em vigor. 
Pela norma que entra em vigor, cada usuário registrado 
terá direito a comprar, no máximo, 10 gramas por se-
mana, a US$ 1,30 (R$ 4,30) o grama. É preciso ser uru-
guaio ou residente legal no país e preencher um formu-
lário nos Correios. 
As farmácias não guardarão dados pessoais dos usuá-
rios, que serão reconhecidos apenas por suas digitais. 
O banco de dados de quem é usuário será mantido sob 
sigilo no Ministério da Saúde. 
Até agora, 3.500 usuários individuais já se registraram.  
Outra dificuldade, já superada, foi a entrega de conces-
sões a empresas para o cultivo da "maconha estatal" no 
interior do país. Antes, mais de 90% do produto consu-
mido no Uruguai vinha do Paraguai e de outros países 
produtores. Com a lei, passa a existir a maconha uru-
guaia, cultivada pelo governo. 
Fonte: goo.gl/kNK5LB (Adaptado). 

http://www.neafconcursos.com.br/
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Uruguai inicia venda de maconha em farmácias e re-
voluciona a política mundial de drogas (19/07/2017) 
Tinha que ser o Uruguai. Não é casualidade que esse 
seja o primeiro país do mundo onde o Estado se encar-
regará de controlar o cultivo, o empacotamento e a 
venda legal de maconha em farmácias – processo que 
terá início na primeira quinzena de julho –, uma atitude 
que todas as nações vizinhas proíbem e combatem. O 
pequeno país de cerca de 3 milhões de habitantes é go-
vernado, desde 2005, por uma esquerda tranquila, que 
conseguiu alcançar um recorde histórico de crescimento 
ininterrupto de sua economia.  
A legislação é muito clara: só os uruguaios podem culti-
var em suas casas e adquirir maconha, oficialmente, nas 
30 farmácias que já estão registradas para vender a 
droga a um preço de 1,30 dólar (cerca de 4 reais) por 
grama, um valor muito mais baixo que o cobrado por um 
produto de inferior qualidade no mercado negro. Os 
compradores registrados precisarão colocar seu dedo 
em um dispositivo na farmácia. Assim, a máquina po-
derá identificá-los e verificará se já não excederam o li-
mite legal de compra – 10 gramas por semana. Esse 
mecanismo de controle garante também o anonimato, já 
que o farmacêutico não tem acesso ao nome do cliente, 
e, uma vez mais, deixa os estrangeiros de fora. 
Fonte: goo.gl/UDSMh7 (Adaptado). 
 

DIRETO AO PONTO 

País latino-americano que legalizou o consumo de maconha: 
R: Uruguai. 
Inovação promovida pelo Uruguai na comercialização da 
maconha: 
R: A maconha será vendida legalmente nas farmácias do país.  
Atenção: Para adquirir maconha nas farmácias é preciso ser 
uruguaio ou residente legal no país e preencher um cadastro. 
 
2.2. ESTADO ISLÂMICO 
Há aproximadamente três anos, o líder do Estado Islâ-
mico (EI), Abu Bakr al-Baghdadi, declarou um califado 
na Síria e no Iraque. Aproveitando-se da instabilidade 
política nos dois países, o EI conquistou territórios. No 
entanto, desde o início de 2016, o grupo vem perdendo 
as áreas dominadas. Em julho de 2017, após intensos 
conflitos, uma coalização internacional conseguiu derro-
tar o EI e retomar o controle total de Mossul, segunda 
maior cidade do Iraque. 
 

O que significa a vitória contra o Estado Islâmico em Mos-
sul, cidade onde o grupo criou seu califado (09/07/2017) 
O primeiro-ministro do Iraque, Haider al-Abadi, declarou 
a "libertação" da cidade iraquiana de Mossul, depois de 
uma sangrenta batalha contra o grupo extremista auto-
denominado Estado islâmico que durou nove meses.  
Há três anos, o Estado Islâmico assumiu o controle da 
cidade de Mossul, onde o grupo proclamou seu "cali-
fado", um Estado governado de acordo com a Sharia (lei 
islâmica), pelo substituto de Deus na Terra, o califa. 
Em outubro 2016, e com o apoio aéreo dos EUA e de 
seus aliados, tropas iraquianas começaram uma campa-
nha militar para libertar a cidade. 
Combatentes curdos, árabes-sunitas e militantes xiitas 
também se juntaram à luta. 
Fonte: goo.gl/Mxcirg (Adaptado). 
 

EUA e ONU saúdam derrota do EI em Mossul 
(10/07/2017) 
O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, anunciou 
formalmente a vitória das Forças Armadas do país con-
tra o grupo extremista "Estado Islâmico" (EI) em Mossul, 
após três anos de controle dos jihadistas.  

A retomada de Mossul foi confirmada pelo governo dos 
Estados Unidos. Washington lidera uma coalizão inter-
nacional que apoia a ofensiva contra o EI na cidade ira-
quiana – iniciada há quase nove meses –, conduzindo 
bombardeiros e auxiliando soldados em solo. 
As Nações Unidas também saudaram a retomada de 
Mossul, classificando-a como um "passo significativo na 
luta contra o terrorismo e o extremismo violento".  
A batalha para recuperar Mossul deixou grande parte da ci-
dade em ruínas e milhares de civis mortos. Cerca de 920 mil 
residentes fugiram da cidade desde a chegada das forças 
iraquianas, em outubro passado, estimou o Escritório de Co-
ordenação de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA). 
Fonte: goo.gl/A3ndqp (Adaptado). 
 

DIRETO AO PONTO 

- Mossul é a segunda maior cidade do Iraque, e ficou 
aproximadamente três anos sob o controle total ou parcial do 
Estado Islâmico. 
- Em julho de 2017, a coalizão internacional, liderada pelo EUA, 
anunciou que derrotou o EI e retomou o controle total de Mossul. 
- A retomada de Mossul representa mais uma derrota para o 
Estado Islâmico, que teve seu território de atuação reduzido 
nos últimos dois anos.  
 

FALANDO NISSO 

França receberá mais refugiados e expulsará mais 
migrantes econômicos (12/07/2017) 
A França vai criar 12.500 novas vagas de acolhida para 
os requerentes de asilo e refugiados nos próximos dois 
anos, anunciou o primeiro-ministro Édouard Philippe, 
durante a apresentação de um plano para lidar com o 
afluxo maciço de imigrantes. 
Em paralelo, o primeiro-ministro deixou claro que os imi-
grantes que não obtiveram o estatuto de refugiado serão 
expulsos "sistematicamente". 
No total, o governo do presidente centrista Emmanuel 
Macron irá criar 4.000 vagas em 2018 para os requeren-
tes de asilo e 3.500 em 2019, que vão se somar às 5.000 
criadas no mesmo período para os refugiados. 
Segundo dados oficiais, no ano passado, a França rece-
beu 85.000 pedidos de asilo. 
Com este plano, o governo francês também busca aca-
bar com o ciclo de reassentamento sistemático dos 
acampamentos informais nas ruas de Paris. 
Na sexta-feira, 2.800 pessoas foram retiradas de um 
acampamento formado no norte da capital, mas nesta 
segunda-feira mais de 200 migrantes já haviam se res-
tabelecido no local.  
Fonte: goo.gl/YD2J9e (Adaptado). 
 

2.3. CASAMENTO GAY 
O debate sobre o casamento entre pessoas do mesmo 
sexo vem ganhando cada vez mais espaço e sendo legali-
zado em alguns países. A Holanda foi o primeiro país do 
mundo a legalizar o casamento gay, em 2001. Depois 
disso, outros países adotaram esta política, como Bélgica, 
Espanha, Noruega, Suécia, Portugal, França, entre outros.  
Seguindo esta tendência, em julho de 2017, o Parla-
mento da Alemanha aprovou a legalização do casa-
mento homoafetivo.  
 

Parlamento alemão aprova legalização do casa-
mento gay (30/06/2017) 
O plenário do Bundestag, a Câmara dos Deputados da 
Alemanha, aprovou a legalização do casamento homos-
sexual no país, um projeto liderado pelos sociais-demo-
cratas, rompendo o acordo de coalizão com os conser-
vadores da chanceler Angela Merkel.  
A três meses das eleições gerais, a iniciativa foi apoiada 
por 393 deputados, recebeu 226 votos contrários e qua-
tro abstenções. 

http://www.neafconcursos.com.br/
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O projeto recebeu o apoio dos deputados do Partido So-
cial Democrata (SPD, sigla em alemão), da Esquerda e 
dos Verdes, além de integrantes da União Democrata-
Cristã (CDU), partido de Merkel, que liberou o voto. 
A chanceler foi uma das primeiras a depositar seu voto 
na urna, colocada no centro do plenário, e escolheu o 
cartão vermelho, que representava o "não" à legalização 
do casamento entre homossexuais. 
Fonte: goo.gl/jZtMuX (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- País europeu que aprovou recentemente a legalização do 
casamento gay: 
R: Alemanha. 
Importante: A união civil entre pessoas do mesmo sexo já era 
permitida na Alemanha desde 2001, no entanto, com a 
aprovação do Parlamento, que legaliza o casamento, casais 
homossexuais poderão adotar crianças.  
Atenção: A primeira-ministra, Angela Merkel, votou contra a 
proposta, mas liberou que os demais integrantes do partido 
votassem livremente.  

 

2.4. CASO CHARLIE GARD 
Alguns temas são de difícil consenso e levantam 
debates acalorados. Em 2017, a doença de um bebê 
britânico reacendeu o debate sobre procedimentos 
médicos em pacientes em estado terminal. 
 

Caso Charlie Gard: a polêmica sobre bebê britânico 
em estado terminal que envolveu Trump e o papa 
(05/07/2017) 
Uma comovente batalha judicial dos pais de um bebê 
britânico em estado terminal acabou envolvendo o pre-
sidente dos EUA, Donald Trump, e o papa Francisco. 
Charlie sofre de síndrome de miopatia mitocondrial, uma 
síndrome genética raríssima e incurável que provoca a 
perda da força muscular e danos cerebrais. Ele nasceu 
em agosto de 2016 e, dois meses depois, precisou ser 
internado, onde permanece desde então, no Hospital 
Great Ormond Street, em Londres. 
O serviço de saúde pública do Reino Unido (NHS) expli-
cou que Charlie tem danos cerebrais irreversíveis, não 
se move, escuta ou enxerga, além de ter problemas no 
coração, fígado e rins. Seus pulmões apenas funcionam 
por aparelhos. 
Por isso, defende o desligamento dos aparelhos que o 
mantêm vivo. 
Mas seus pais, Chris Gard e Connie Yates – e uma comu-
nidade de apoiadores –, lutam contra a decisão do hospi-
tal e pedem permissão para levar o bebê aos Estados Uni-
dos para receber o tratamento experimental diretamente. 
No dia 27 de junho, entretanto, eles perderam a última 
instância do pedido na Justiça britânica, que avaliou que 
a busca pelo tratamento nos EUA apenas prolongaria o 
sofrimento do bebê sem oferecer possibilidade de cura. 
A Corte Europeia de Direitos Humanos também concluiu 
que o tratamento "causaria danos significativos a Char-
lie", seguindo a opinião dos especialistas do hospital, e 
orientou pelo desligamento dos aparelhos. 
O papa Francisco pediu que os pais de Charlie possam 
"tratar de seu filho até o fim". O Vaticano disse que o papa 
estava acompanhando o caso "com carinho e tristeza". 
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tam-
bém se manifestou sobre o caso pelo Twitter, dizendo 
que gostaria de ajudar Charlie a receber tratamento. 
A repercussão internacional do caso fez com que a premiê 
britânica, Theresa May, se manifestasse nesta quarta-feira. 
Ela disse confiar que o hospital onde Charlie está internado 
"levará em consideração quaisquer ofertas ou novas infor-
mações" que possam beneficiar o bebê. 
Fonte: goo.gl/3LnFWd (Adaptado). 
 

Pais do bebê Charlie Gard decidem deixá-lo morrer 
(26/07/2017) 

Os pais de Charlie Gard colocaram um fim na batalha 
legal para fornecer tratamentos adicionais ao bebê britâ-
nico com doença terminal, e agora discutirão com seu 
hospital em Londres sobre como ele deve morrer.  
Fonte: goo.gl/rYpnhn (Adaptado). 
 

Morre bebê britânico Charlie Gard (28/07/2017) 
O bebê britânico Charlie Gard morreu, depois de um 
caso que mobilizou a opinião pública internacional e se 
tornou o centro de uma disputa judicial entre seus pais e 
médicos sobre se ele deveria ser levado para os Estados 
Unidos para receber tratamento experimental. 
O bebê de 11 meses sofria de uma condição genética 
extremamente rara que causava dano cerebral progres-
sivo e fraqueza muscular, e a longa luta de seus pais 
para salvá-lo provocou uma onda de manifestação inter-
nacional de simpatia pela causa. 
Fonte: goo.gl/2U8BCW (Adaptado). 
 

DIRETO AO PONTO 

O caso do bebê britânico Charlie Gard teve ampla repercussão 
na imprensa e, em virtude disso, as provas de Atualidades 
podem cobrar sobre o fato. 
Motivo da polêmica envolvendo o bebê britânico: 
R: O bebê britânico, Charlie Gard, nasceu com uma síndrome 
rara e incurável e, desde 2016, sobrevivia com o auxílio de 
aparelhos. O hospital e a Justiça britânica manifestaram o 
desejo de desligar os aparelhos, no entanto, os pais da criança 
se posicionaram contrários à decisão. O caso ganhou apelo 
popular e chamou a atenção de personalidades, como o Papa 
Francisco e o presidente dos EUA, Donald Trump.  
Importante: Em julho de 2017, os pais de Charlie decidiram 
acatar a decisão e deixá-lo morrer, o que aconteceu dias depois.  
 

CULTURA 
 

1.1. FALECIMENTOS 
Em julho de 2017 faleceram o chinês Liu Xiaobo, vence-
dor do Prêmio Nobel da Paz de 2010, e o Chester Ben-
nington, vocalista da banda Linkin Park. 
 

Morre Liu Xiaobo, Nobel da Paz chinês (13/07/2017) 
O dissidente chinês Liu Xiaobo morreu no nordeste da 
China. O ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 2010 
tinha um câncer de fígado em fase terminal e sofria de 
falência múltipla dos órgãos. A família não aceitava que 
ele recebesse respiração artificial. 
Xiaobo, que estava preso, só teve a liberdade condicio-
nal em 26 de junho. 
O anúncio da morte é delicado para Pequim porque ex-
põe o tratamento reservado a dissidentes políticos no 
país. Mais cedo, nesta quinta, a China voltou a negar os 
apelos internacionais para que o opositor recebesse tra-
tamento no exterior. 
Para o comitê do Nobel norueguês, a China tem uma 
"grande responsabilidade" na morte "prematura" de Liu 
Xiaobo ao privá-lo de cuidados médicos adaptados.  
Fonte: goo.gl/3ZXgvg (Adaptado). 
 

Chester Bennington, do Linkin Park, morreu após se 
enforcar, diz polícia (21/07/2017) 
Chester Bennington, do Linkin Park, morreu após se enfor-
car, segundo relatório divulgado pela polícia de Los Angeles. 
Chester era casado e tinha seis filhos. Segundo um porta-
voz da polícia local, a morte é investigada como suicídio. 
Ele lutou por anos contra drogas e álcool, e disse em 
uma entrevista no ano passado que já havia pensado 
em suicídio porque foi abusado quando criança, por um 
homem mais velho. 
Fonte: goo.gl/gbHSZ4 (Adaptado). 
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POLÍTICA 

 
 

1. CENÁRIO POLÍTICO NO BRASIL 
 
1.1. DELAÇÃO PREMIADA DA JBS 
O mês de agosto de 2017 não apresentou grandes no-
vidades e desdobramentos associados à delação da 
JBS. As notícias com maior representatividade citam a 
soltura do procurador que teria ajudado a JBS em in-
vestigação e a queda do lucro da empresa no segundo 
trimestre.  
 
STF manda soltar procurador que teria ajudado JBS 
em investigação (01/08/2017) 
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) 
mandou soltar o procurador da República Ângelo Gou-
lart Vilela, que teria vendido informações sigilosas so-
bre investigações relacionadas à JBS. 
Vilela foi preso em maio deste ano após delações de 
executivos da empresa. A suspeita é que ele tem en-
volvimento em fatos investigados pela Operação 
Greenfield, que apura fraudes em fundos públicos de 
pensão. 
A Segunda Turma do STF mandou tirar da cadeia o ad-
vogado Willer Tomaz de Souza, que supostamente pa-
gou até R$ 50 mil por mês ao procurador Ângelo Gou-
lart Vilela em troca das informações. 
A prisão preventiva dos dois foi substituída por medidas 
alternativas. Eles ficam proibidos de manter contato 
com outros investigados e devem permanecer em casa 
durante o período da noite. 
Fonte: goo.gl/1otzXC (Adaptado). 

 
Lucro da JBS cai 80% no segundo trimestre 
(14/08/2017) 
No olho do furacão, após as delações de maio, a JBS, 
dona da Friboi, que pertence aos irmãos Batista, anun-
ciou lucro líquido de R$ 309,8 milhões no segundo tri-
mestre, queda de 79,8% em relação a igual período de 
2016, quando os ganhos ficaram em R$ 1,536 bilhão. 
As vendas líquidas totalizaram R$ 41,674 bilhões, re-
cuo de 4,6% ante o segundo trimestre de 2016. 
A desvalorização do dólar no período ajuda a explicar o 
baixo desempenho dos resultados, já que a maior parte 
da receita da companhia tem origem no exterior. Além 
disso, o balanço teve forte impacto da Operação Carne 
Fraca. A investigação que apura corrupção no ministé-
rio da Agricultura provocou a parada das atividades de 
10 unidades de abates de bovinos no fim de março. Du-
rante o trimestre, a JBS suspendeu a compra de gado 
com pagamento à vista. 
A demonstração de resultados não foi auditada, como 
a empresa já havia anunciado na semana passada. Se-
gundo a JBS, a conclusão do trabalho de auditoria in-
dependente está condicionada aos resultados da apu-
ração do acordo de leniência fechado pela companhia 
e por seus controladores com o Ministério Público Fe-
deral (MPF). 
No dia 17 de maio, as primeiras delações dos irmãos 
Batista provocaram uma reviravolta nos negócios da fa-
mília. O grupo fechou acordo de leniência e se compro-
meteu a pagar multa de R$ 10,3 bilhões ao MPF. 
Com valor de mercado de R$ 23,4 bilhões, a JBS viu 
suas ações recuarem fortemente após as delações, 
mas os preços mostraram recuperação.  

 
 
Fonte: goo.gl/VsziYq (Adaptado). 

 
 

DIRETO AO PONTO 

É importante saber que a JBS teve uma expressiva queda no 
lucro (aproximadamente 80%) no segundo trimestre de 
2017, bem como ter ciência de que os escândalos envol-
vendo a empresa afetaram negativamente a sua imagem. 
A queda no lucro da companhia está intimamente ligada à 
desvalorização do dólar e aos impactos causados pela Ope-
ração Carne Fraca (veja sobre o assunto no capítulo do mês 
de março). 
Além da queda no lucro, a JBS teve, após as delações pre-
miadas dos irmãos Joesley e Wesley Batista, uma acentu-
ada queda no valor das ações. No momento, o preço das 
ações parece se recuperar.  
 
Fique de Olho: No mês de setembro ocorrerão fatos impor-
tantíssimos sobre o assunto.  
 
 
1.2. MICHEL TEMER 
No capítulo do mês passado, foram discutidas as estra-
tégias do governo para anular a denúncia, oferecida por 
Rodrigo Janot, contra o presidente Michel Temer. Em 
agosto, o governo manteve as manobras e conseguiu 
barrar na Câmara dos Deputados a denúncia contra o 
governante.  
 
Por quorum, Temer estimula até voto opositor e 
abstenção (01/08/017) 
O governo começou a estimular a presença até de de-
putados contrários a Michel Temer na Câmara para ga-
rantir quorum para a votação da denúncia contra o pre-
sidente. 
Certo de que não haverá 342 votos para dar segui-
mento ao processo por corrupção, o Palácio do Planalto 
passou a pedir que compareçam e votem mesmo aque-
les parlamentares da base que vão se posicionar contra 
Temer. 
Além disso, líderes governistas pediram a deputados 
que ameaçavam se ausentar que eles também mar-
quem presença, mas declarem abstenção na hora de 
pronunciar seus votos no microfone – o que conta para 
o quorum. 
Auxiliares de Temer decidiram flexibilizar sua estratégia 
devido às dificuldades para atingir o mínimo de 342 par-
lamentares necessário para abrir a votação. 
Apesar de adotar uma posição mais flexível, o Planalto 
ainda tenta construir um placar de 257 votos a favor do 
presidente. 

http://www.neafconcursos.com.br/
https://goo.gl/1otzXC
https://goo.gl/VsziYq


 

 

ATUALIDADES – AGOSTO DE 2017 

 

21 NEAF CONCURSOS – Av. São Luís, 86 – 2º Andar – República – São Paulo/SP - Tel. (11) 3129-4356 
 

www.neafconcursos.com.br 
 

A reprodução não autorizada deste material sujeita o infrator às penas previstas em Lei.  

 
Fonte: goo.gl/kxn7KJ (Adaptado). 

 
Em véspera de votação, Temer afaga ruralistas e 
baixo clero (02/08/2017) 
O governo tenta enterrar de vez a primeira denúncia da 
PGR (Procuradoria-Geral da República) contra o presi-
dente Michel Temer. 
Ele é acusado do crime de corrupção passiva por su-
postamente ser o destinatário da mala com R$ 500 mil 
repassados pela JBS a Rodrigo Rocha Loures, seu ex-
assessor. Esta é a primeira vez que um presidente é 
denunciado no exercício do cargo. 
Temer passou a terça-feira (1º) em busca de apoio. Re-
cebeu ao menos 35 deputados – incluindo o ex-prefeito 
de São Paulo, Paulo Maluf (PP-SP) –, almoçou com 58 
ruralistas e foi a um jantar para o qual foram convidados 
100 integrantes do baixo clero. 
Ele acenou à bancada ruralista (210 votos) com uma me-
dida provisória reduzindo a alíquota da contribuição do 
Funrural (Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural) e 
parcelando pagamentos atrasados com descontos. 
Além disso, mandou de volta à Câmara 11 ministros e 
contou com a boa vontade de partidos como PR e PSD, 
que fizeram ao menos dois secretários estaduais reto-
marem seus assentos como deputados para tentar en-
grossar os votos a favor do governo. 

No recesso parlamentar, Temer já havia liberado emen-
das, distribuído cargos a aliados e informou que traições 
seriam retribuídas com perda de espaço no governo. 
 

ESTRATÉGIAS DE DEFESA 
Dinheiro 
Em junho, mês em que a PGR apresentou a denúncia, 
o Planalto liberou R$ 529 milhões em emendas parla-
mentares, dispositivo que costuma ser utilizado para 
garantir a fidelidade da base aliada.  
Manobras 
O presidente realizou 25 trocas na CCJ (Comissão de 
Constituição e Justiça) para garantir a aprovação de re-
latório contra a denúncia. Para votação desta quarta, 10 
ministros reassumirão mandato parlamentar para votar. 
Maratona de encontros 
Temer abriu as portas do gabinete presidencial para re-
ceber parlamentares indecisos tanto da oposição como 
da base. Nesta terça (1º), recebeu 35 aliados no Pla-
nalto, almoçou com ruralistas e jantou com o baixo clero. 
Fonte: goo.gl/qib58a (Adaptado). 

 
Câmara barra denúncia contra Michel Temer 
(02/08/2017) 
A primeira denúncia contra o presidente Michel Te-
mer será arquivada por decisão do plenário da Câmara 
dos Deputados. O governo obteve uma vitória no ple-
nário, com votos a favor do relatório de Paulo Abi-Ackel 
(PSDB-MG), aprovado na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ), com parecer pela inadmis-
sibilidade da denúncia. 
A Procuradoria-Geral da República (PGR) pedia a aber-
tura de investigação de Temer por corrupção passiva, no 
caso de pagamento de propina de R$ 500 mil da JBS, en-
tregues em uma mala ao ex-deputado Rodrigo Rocha 
Loures. Eram necessários 342 votos para que a denúncia 
fosse aceita e o presidente tivesse de se afastar tempora-
riamente do cargo. Mesmo com a vitória, o governo deverá 
manter sua base mobilizada para encarar novamente o 
plenário. A PGR prepara uma nova denúncia contra Te-
mer, agora por obstrução da Justiça. Esse próximo pedido 
de investigação deve conter informações fornecidas pelo 
operador Lúcio Funaro, que está com negociações avan-
çadas para um acordo de delação premiada. 
Fonte: goo.gl/eXJCRx (Adaptado). 
 

Câmara rejeita denúncia e livra Temer de responder 
a processo no Supremo (02/08/2017) 
A Câmara aprovou o relatório da Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ), de autoria do deputado Paulo Abi-
Ackel (PSDB-MG), que recomendava a rejeição da de-
núncia da Procuradoria-Geral da República por crime de 
corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. 
Segundo a secretaria da Câmara, votaram 492 deputa-
dos dos 513 deputados: 263 a favor do relatório, 227 
contra e duas abstenções. Houve 19 ausências. 
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Com a decisão, os deputados livraram Temer de res-
ponder no Supremo Tribunal Federal (STF) a processo 
que, se instalado, provocaria o afastamento do presi-
dente por até 180 dias. Agora, Temer responderá no 
STF somente após a conclusão do mandato, em 31 de 
dezembro de 2018. O procurador-geral Rodrigo Janot, 
porém, deverá apresentar outra denúncia contra Te-
mer, por organização criminosa e obstrução de justiça. 
A acusação de Janot se baseia nas investigações aber-
tas a partir das delações de executivos da empresa 
JBS no âmbito da Operação Lava Jato. Em março 
deste ano, o ex-assessor do presidente e ex-deputado 
Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) foi filmado saindo 
de um restaurante em São Paulo, com uma mala con-
tendo R$ 500 mil. Segundo a PGR, o dinheiro era parte 
de propina e destinava-se a Temer. A defesa do presi-
dente nega. 
Fonte: goo.gl/CfuFXW (Adaptado). 

 
Defesa de Temer pede suspeição de Janot ao Su-
premo (08/08/017) 
A defesa do presidente Michel Temer pediu ao Su-
premo Tribunal Federal (STF) a suspeição do procura-
dor-geral da República, Rodrigo Janot, para atuar em 
investigação relacionada ao presidente que está em 
tramitação na Corte. A defesa de Temer alega que o 
procurador age de forma pessoal em ações contra o 
presidente. 
O pedido foi encaminhado ao ministro Edson Fachin, 
relator da denúncia apresentada pela Procuradoria-Ge-
ral da República (PGR), mas que teve prosseguimento 
suspenso por decisão da Câmara dos Deputados. 
Fonte: goo.gl/wFWvPB (Adaptado). 

 
Fachin nega pedido de suspeição feito por Temer 
contra Janot (30/08/2017) 
O ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fa-
chin acaba de negar o pedido de suspeição feito pelo 
presidente Michel Temer contra o procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot. 
O argumento de Fachin é que os fatos apresentados 
pelo presidente não comprovam a tese sustentada con-
tra Janot.  
Fonte: goo.gl/iFfXkQ (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

 
Acusação contra Michel Temer: 
R: Michel Temer é acusado pelo procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, pelo crime de corrupção passiva. A acu-
sação é baseada nas delações da JBS.  
 

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Depu-
tados aprovou relatório, do deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-
MG), contrário à investigação da denúncia de corrupção pas-
siva contra o presidente Michel Temer. O relatório foi submetido 
à votação na plenária da Câmara dos Deputados.  
Resultado da votação na Câmara dos Deputados:  
R: A Câmara aprovou o relatório da CCJ, que recomendava a 
rejeição da denúncia por crime de corrupção passiva contra 
o presidente Michel Temer.  
- Se a Câmara tivesse recusado o relatório, Michel Temer se-
ria afastado do cargo por até 180 dias e responderia a pro-
cesso no Supremo Tribunal Federal (STF). Com a rejeição da 
denúncia, Temer só responderá ao STF após o encerramento 
do seu mandato, em 2018. 

Importante: O governo usou diversos artifícios para conse-
guir unir o número de deputados suficientes para barrar as 
denúncias. Entre as estratégias adotadas estão a liberação 
de emendas parlamentares, a troca de membros da base ali-
ada na CCJ, agrados à bancada ruralista e a realização de 
reuniões. 
Fique de Olho: Devem surgir novas denúncias contra o presi-
dente Michel Temer. 
 
1.3. OPERAÇÃO LAVA JATO 
Os desdobramentos da Operação Lava Jato geraram 
temas diversos, que começaram a ser tratados isolada-
mente pela apostila em cada mês, como por exemplo, 
a condenação do ex-presidente Lula e as delações da 
Odebrecht. No entanto, considerando a importância da 
operação, cabe citar algumas notícias isoladas que ti-
veram destaque em agosto de 2017. 
 
Odebrecht fecha acordo de US$ 220 mi no Panamá 
(01/08/2017) 
O Ministério Público do Panamá informou que assinou 
acordo de leniência com a Odebrecht, por meio do qual 
a empreiteira se compromete a pagar US$ 220 milhões 
em multa ao Tesouro daquele país da América Central. 
O compromisso da Odebrecht com o Panamá abrange 
ainda ‘o reconhecimento de responsabilidade por todos 
os atos ilícitos praticados por funcionários, diretores, 
funcionários ou terceiros contratados, incluindo os for-
necedores de bens e serviços’. 
Fonte: goo.gl/5E6Jps (Adaptado).  

 
Cândido Vaccarezza é preso em nova fase da Ope-
ração Lava Jato em São Paulo (18/08/2017)  
O ex-líder dos governos Lula e Dilma na Câmara dos 
Deputados, Cândido Vaccarezza, e que deixou o PT, 
foi preso em São Paulo. Ele é alvo da Operação Abate, 
uma das duas novas fases da Operação Lava Jato de-
flagradas nesta manhã. A prisão é temporária, válida 
por cinco dias. A PF afirmou que agentes encontraram 
R$ 122 mil na casa de Vaccarezza. 
Principais pontos das investigações 

• Ações apuram o favorecimento de empresas 
estrangeiras em contratos com a Petrobras. 

• Operação Abate investiga fraudes no forneci-
mento de asfalto para a Petrobras por uma 
empresa norte-americana, entre 2010 e 2013. 

• Funcionários da Petrobras, o PT e, principal-
mente, Cândido Vaccarezza teriam recebido 
propinas que somam US$ 500 mil no es-
quema da Abate. 

• Operação Sem Fronteiras investiga o paga-
mento de propinas para contratação de arma-
dores (transportadores marítimos) da Grécia, 
entre 2009 e 2013. 

• Ao menos 2% dos contratos com as empresas 
gregas, que superaram US$ 500 milhões, se-
riam propina para políticos, funcionários da es-
tatal e operadores financeiros. 

• As investigações surgiram da delação do ex-
diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa. 

No total, foram cumpridas 46 ordens judiciais distribuí-
das em 29 mandados de busca e apreensão, 11 man-
dados de condução coercitiva e 6 mandados de prisão 
temporária – incluindo o de Vaccarezza – em São 
Paulo, Santos e Rio de Janeiro.  
Fonte: goo.gl/zamrvE (Adaptado). 
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Lúcio Funaro assina acordo de delação com a Pro-
curadoria-Geral da República (22/08/2017) 
O doleiro Lúcio Funaro, suspeito de ser o operador fi-
nanceiro de políticos do PMDB, assinou acordo de de-
lação premiada com a Procuradoria-Geral da República 
(PGR). Ele está preso pela Lava Jato, em Brasília, 
desde junho de 2016. 
Ligado ao PMDB e ao ex-deputado e ex-presidente da 
Câmara, Eduardo Cunha (RJ), que também está preso, 
Funaro promete revelar novos detalhes de esquemas 
de corrupção envolvendo o presidente Michel Temer e 
políticos com foro privilegiado – a maioria do PMDB. 
Fonte: goo.gl/7Sb5Vp (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Nome do país da América Latina que fechou acordo de leni-
ência com a Odebrecht: 
R: Panamá. 
Detalhes do acordo de leniência: 
R: A empreiteira pagará US$ 220 milhões de multa e reco-
nhecerá a responsabilidade por todos os atos ilícitos pratica-
dos.  
Nomes das 43ª e 44ª fases da Lava Jato, deflagradas pela Polícia 
Federal em agosto de 2017: 
R: Operação Sem Fronteiras (43ª) e Operação Abate (44ª). Ambas as 
operações apuram o favorecimento de empresas estrangeiras em 
contratos com a Petrobras. 
Objeto de investigação da Operação Sem Fronteiras:  
R: Investiga o pagamento de propina a executivos da petroleira por 
um grupo de armadores (transportadores marítimos) gregos, com 
troca de informações privilegiadas para o fretamento de navios, en-
tre 2009 e 2013. 
Objeto de investigação da Operação Abate: 
R: Apura desvios na contratação de fornecimento de asfalto pela em-
presa estrangeira Sargeant Marine (empresa norte-americana) à es-
tatal, mediante o pagamento de propinas a funcionários públicos e 
agentes políticos, entre 2010 e 2013.  
ATENÇÃO: O ex-líder dos governos Lula e Dilma na Câmara 
dos Deputados, Cândido Vaccarezza, teve prisão temporária 
decretada na Operação Abate.  
IMPORTANTE: As investigações surgiram da delação do ex-diretor 
da Petrobras Paulo Roberto Costa.  
Fique de Olho: O doleiro Lúcio Funaro assinou acordo de delação 
premiada com a Procuradoria-Geral da República (PGR). A delação 
de Funaro deve ter desdobramentos nos próximos meses.  
 
1.4. LULA VIRA RÉU EM NOVA AÇÃO NA LAVA 
JATO 
Em agosto de 2017, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, réu em cinco processos no âmbito das operações 
Lava Jato, Janus e Zelotes, tornou-se réu em mais uma 
investigação. 
 
Lula vira réu por corrupção e lavagem em ação que 
investiga sítio de Atibaia (01/08/2017) 
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva virou réu na 
Lava-Jato pela terceira vez. O juiz Sergio Moro aceitou 
denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal 
(MPF) contra o petista e outras 12 pessoas na ação que 
investiga os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro 
no caso do sítio de Atibaia, no interior de São Paulo. 
Lula é acusado de ser o real proprietário do imóvel e de 
ter sido beneficiado por reformas orçadas em 
R$1.020.500 e feitas pelas construtoras OAS e Ode-
brecht em 2010, quando ele deixou a Presidência da 

República. A defesa de Lula afirma que ele não é o 
dono do sítio, que está registrado em cartório em nome 
de Jonas Suassuna e Fernando Bittar. 
Ao oferecer a denúncia, em maio, o MPF afirmou que o 
ex-presidente Lula participou “conscientemente do es-
quema criminoso” montado para fraudar licitações da 
Petrobras em troca do pagamento de propinas a políti-
cos. Segundo a denúncia, a Odebrecht gastou R$ 700 
mil com a reforma do sítio em troca de três contratos 
com a estatal e a OAS pagou R$ 170 mil por ter sido 
beneficiada em outros três contratos. Os R$150,5 mil 
restantes vieram das contas do pecuarista José Carlos 
Bumlai, tido como amigo do petista. 
Também viraram réus na ação os executivos da Ode-
brecht Emílio e Marcelo Odebrecht, Alexandrino de 
Alencar, Carlos Armando Guedes Paschoal e Emyr Di-
niz Costa Junior; os executivos da OAS Léo Pinheiro, 
Agenor Medeiros e Paulo Gordilho; e o pecuarista José 
Carlos Bumlai. Eles são acusados de custear e tocar as 
reformas no sítio, ocultando a origem do dinheiro e o 
beneficiário das obras. 
Completam a lista de réus o advogado Roberto Tei-
xeira, que teria ajudado a dissimular contratos, segundo 
o MPF; Fernando Bittar, acusado de ocultar a proprie-
dade do sítio; e o ex-assessor especial da Presidência 
Rogério Pimentel, que também teria participado da re-
forma. 
Fonte: goo.gl/hUpNzA (Adaptado).  

 

DIRETO AO PONTO 

Nome da operação em que Lula se tornou réu: 
R: Operação Lava Jato. 
Acusação contra Lula: 
R: Corrupção e lavagem de dinheiro. Lula é acusado de se be-
neficiar de R$ 1,02 milhão em benfeitorias no imóvel (sítio 
em Atibaia-SP). As reformas teriam sido pagas pelas emprei-
teiras Odebrecht e OAS, em troca de favorecimentos em con-
tratos com a Petrobras.  
Segundo a Procuradoria, o sítio, que está em nome dos em-
presários Fernando Bittar e Jonas Suassuna, pertencia, na re-
alidade, a Lula, "proprietário de fato". 
 

FALANDO NISSO 

O ex-presidente Lula aparece liderando uma série de 
pesquisas para presidência em 2018. As projeções 
também indicam representativa intenção de voto para o 
deputado Jair Bolsonaro, que teve neste mês uma con-
denação mantida pela Terceira Turma do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ). 
 

STJ mantém condenação de Bolsonaro por ofensas 
a Maria do Rosário (15/08/2017) 
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
manteve, por unanimidade, a condenação do deputado 
Jair Bolsonaro (PSC-RJ) pelas ofensas dirigidas à tam-
bém deputada, Maria do Rosário (PT-RS). 
Bolsonaro foi condenado pelo Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal (TJ-DF), em 2015, a pagar indenização 
de R$ 10 mil à petista por danos morais, mas recorreu. 
Ainda segundo a decisão, Bolsonaro deveria se retratar 
publicamente em jornais, no Facebook e no YouTube. 
Em 2014, Bolsonaro afirmou que Maria do Rosário não 
merecia ser estuprada porque ele a considera "muito 
feia" e a petista não faz o "tipo" dele. Por essa mesma 
declaração, o deputado é réu no Supremo Tribunal Fe-
deral (STF). 
Fonte: goo.gl/uH3iKf (Adaptado). 
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1.5. REFORMA POLÍTICA  
 
A reforma política, na sua concepção, representa uma 
série de medidas para transformar o sistema eleitoral e 
político a fim de corrigir falhas, desigualdades ou distor-
ções promovidas ao longo do tempo.  
Há anos se discute no Brasil a necessidade dessa re-
forma. Em agosto de 2017, o tema ganhou força e foi 
debatido na Câmara dos Deputados.  
 
Comissão da Câmara aprova 'distritão' e fundo de 
R$ 3,6 bi para eleições (09/08/2017) 
A comissão da Câmara que analisa a reforma política 
aprovou por 25 votos a 8, o texto-base do relatório que 
cria mais um fundo público de financiamento das cam-
panhas, de R$ 3,6 bilhões, além da extinção dos cargos 
de vice no país.  
A criação do fundo é uma resposta dos deputados à 
proibição do financiamento empresarial pelo Supremo 
Tribunal Federal, em 2015. Já a extinção dos vices tem 
como argumento a economia de gastos. Em caso de 
vacância dos titulares, assumiriam os chefes do Legis-
lativo. 
Na primeira emenda votada, ainda na madrugada desta 
quinta, os deputados aprovaram por 17 votos a 15 a 
instituição do chamado "distritão" nas eleições de 2018 
e 2020, no lugar do modelo eleitoral atual, o "proporci-
onal". Para entrar em vigor nas próximas eleições, a re-
forma tem que passar até setembro por votações nos 
plenários da Câmara e do Senado. 
 
 

 
 

 

 
 
Fonte: goo.gl/YcXUae (Adaptado). 

 
Comissão da Câmara aprova 'distritão' e fundo de 
R$ 3,6 bilhões para campanhas (10/08/2017) 
Após aprovar o texto-base da reforma política, a comis-
são da Câmara que discute mudanças no sistema elei-
toral aprovou na madrugada desta quinta-feira (10), por 
17 votos a 15, uma emenda que estabelece o chamado 
"distritão" nas eleições de 2018 e de 2020 para a esco-
lha de deputados federais, estaduais e vereadores. 
A comissão também aprovou dobrar o valor previsto de 
recursos públicos que serão usados para financiar cam-
panhas eleitorais. Segundo o texto, seria instituído o 
Fundo Especial de Financiamento da Democracia, que 
em 2018 levaria R$ 3,6 bilhões do Orçamento da União. 
 
Saiba abaixo o que prevê a reforma política aprovada 
até agora na comissão: 

Distritão 
 
Regra atual 

• Deputados federais, estaduais e vereadores são 
eleitos no modelo proporcional com lista aberta. 

• Somados os votos válidos nos candidatos e no 
partido ou coligação, é calculado o quociente elei-
toral, que determinará o número de vagas a que 
esse partido ou coligação terá direito. 

• Os eleitos são os mais votados dentro do partido 
ou coligação, de acordo com o número de vagas. 

 
Como funciona o 'distritão' 

• Cada estado ou município vira um distrito eleitoral. 

• São eleitos os candidatos mais votados dentro do 
distrito. 

• Não são levados em conta os votos para partido 
ou coligação. 

• Na prática, torna-se uma eleição majoritária, como 
já acontece na escolha de presidente da Repú-
blica, governador, prefeito e senador. 

 
Fundo de campanha 

O projeto institui o Fundo Especial de Financiamento da 
Democracia, que será mantido com recursos públicos, 
previstos no Orçamento. 
Na versão anterior do relatório, Cândido havia estabe-
lecido que 0,25% da receita corrente líquida do governo 
em 12 meses seria destinada a financiar campanhas. 
Havia uma exceção somente para as eleições de 2018, 
com o valor do fundo em 0,5% da Receita Corrente Lí-
quida, o que corresponde a cerca de R$ 3,6 bilhões. 
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No novo parecer, Vicente Cândido tornou a exceção 
uma regra. Pelo texto reformulado, o valor do fundo 
será de 0,5% da receita corrente líquida em 12 meses, 
de maneira permanente. 
 

Extinção do cargo de vice 
O relatório aprovado nesta quarta extingue as figuras 
de vice-presidente da República, vice-governador e 
vice-prefeito. 
 

Vacância da presidência 
No caso de vacância do cargo de presidente da Repú-
blica, será feita eleição 90 dias após a vaga aberta. 
Se a vacância se der no último ano do mandato presi-
dencial, será feita eleição indireta, pelo Congresso, até 
30 dias após a abertura da vaga. 
A regra também valerá para governadores e prefeitos. 
 

Mandato nos tribunais 
O texto define que os ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF), do Tribunal de Contas da União (TCU) 
e de tribunais superiores serão nomeados para manda-
tos de dez anos. 
A mesma regra valerá para os membros de tribunais de 
contas dos estados e dos municípios, tribunais regio-
nais federais e dos estados. Os juízes dos tribunais elei-
torais terão mandato de quatro anos. 
 

Posse 
Pela proposta, as datas das posses dos eleitos passam 
a ser as seguintes: 

• 6 de janeiro: governadores e prefeitos; 

• 7 de janeiro: presidente da República; 

• 1º de fevereiro: deputados e vereadores. 
 

Suplente de senador 
A proposta reduz o número de suplentes de senadores, 
de dois para um. Em caso de morte ou renúncia do titu-
lar, será feita nova eleição para o cargo, na eleição sub-
sequente. Esse substituto terá mandato somente até o 
término do mandato do antecessor. 
Fonte: goo.gl/PUZFgc (Adaptado). 

 
Comissão da Câmara aprova distritão para eleições 
de 2018 e 2020 (10/08/2017) 
A comissão especial da Câmara que analisa a reforma 
política aprovou na madrugada de hoje (10) um desta-
que que modificou o texto-base aprovado na noite de 
ontem (9) da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
77/03 e alterou o sistema eleitoral para as eleições de 
2018 e 2020, que passará a ser feita pelo chamado “dis-
tritão”. Por esse sistema, serão eleitos os candidatos 
mais votados para o Legislativo, sem levar em conta os 
votos recebidos pelo conjunto dos candidatos do par-
tido, como é o sistema proporcional adotado atual-
mente. 
A mudança foi aprovada por 17 votos a 15, em desta-
que do PMDB, com apoio das bancadas do DEM, do 
PSDB, do PSD e do PP. O “distritão” seria um modelo 
de transição ao distrital misto, que valeria a partir de 
2022, mantendo a necessidade de regulamentação 
pelo Congresso. 
A alteração no sistema eleitoral ainda precisa de apro-
vação, em dois turnos, no plenário da Câmara, para se-
guir para o Senado, onde também é necessário apro-
vação em dois turnos. Somente após esse processo a 
mudança entrará em vigor. 
Fonte: goo.gl/cKSnVt (Adaptado). 

DIRETO AO PONTO 

É importante o candidato ter ciência de que a reforma polí-
tica ainda não foi aprovada. Em agosto de 2017, algumas 
propostas foram debatidas e aprovadas pela comissão da 
Câmara dos Deputados, no entanto, para ter validade a pro-
posta precisa passar nas plenárias da Câmara e do Senado.  
 
Perguntas sobre o tema podem aparecer na prova de Atuali-
dades, com enfoques associados às principais propostas da 
reforma política. Neste sentido, é interessante lembrar que 
as principais propostas são:  
 
- A implantação do distritão: São eleitos os candidatos mais vo-
tados dentro do distrito.  
 
- A instituição do Fundo Especial de Financiamento da Democra-
cia: cria-se um fundo público de R$ 3,6 bilhões para financiamento 
das campanhas. 
 
- Extinção dos cargos de vice: para presidente, governador e prefeito.  
 

- Mandatos nos tribunais superiores: O relatório prevê a definição 
de um mandato de dez anos para integrantes de tribunais superiores, 
como o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ).  
 

Fique de Olho: Novidades sobre a reforma política devem 
ocorrer nos próximos meses.  
 
2. CENÁRIO POLÍTICO NO MUNDO 
 
2.1. ELEIÇÕES NO QUÊNIA E EM ANGOLA 
Em agosto de 2017, dois países africanos passaram 
por eleições presidenciais: Quênia e Angola.  
 
Confrontos após eleição no Quênia deixam ao me-
nos 11 mortos (12/08/2017) 
Ao menos 11 pessoas foram mortas no Quênia no dia 
seguinte à divulgação do resultado da eleição presiden-
cial no país. 
O Quênia foi tomado por uma onda de protestos que 
questionam a reeleição do presidente Uhuru Kenyatta. 
Os atos são reprimidos duramente pela polícia. 
De acordo com as agências de notícias, a repressão 
aos protestos no país deixou nove mortos em favelas 
da capital Nairóbi, um no oeste do país, no condado de 
Kisumu, e outro na cidade de Siaya, no sudoeste. 
A oposição garantiu que não vai abrir mão do anúncio 
de seu candidato, Raila Odinga, como vencedor da elei-
ção presidencial. 
Nos últimos dias, a oposição multiplicou as acusações 
de fraude eleitoral, excluindo, até o momento, recorrer 
à Justiça contra a reeleição de Kenyatta. 
Fonte: goo.gl/TFcDFk (Adaptado). 

 
Cresce balanço da violência no Quênia, e oposição 
se radicaliza (12/08/2017) 
Pelo menos 24 pessoas morreram no Quênia desde o 
anúncio da reeleição do presidente Uhuru Kenyatta, e 
a oposição se radicalizou, ao anunciar que não desistirá 
de questionar o resultado.  
Assim que a Comissão Eleitoral comunicou a reeleição 
para um segundo mandato de Kenyatta, que tem 55 
anos, explodiram conflitos nos redutos da oposição, 
que denuncia "uma farsa" nas urnas. 
Fonte: goo.gl/TuvcGJ (Adaptado). 
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João Lourenço vence eleição para presidência de 
Angola (24/08/2017) 
O Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) 
e seu líder de chapa, João Lourenço, ganharam as elei-
ções gerais realizadas ontem com 64,57% dos votos, 
segundo os resultados preliminares anunciados pela 
Comissão Eleitoral do país.  
A União Nacional para a Independência Total de An-
gola (Unita), liderada por Isaías Samakuva, ficou em se-
gundo, com 24,4% dos votos, e a coalizão CASA-CE 
em terceiro, com 8,5%. 
Lourenço, de 64 anos, se tornará o novo presidente do 
país sucedendo a José Eduardo dos Santos, que, após 
38 anos no poder, desistiu de concorrer a um novo 
mandato, mas continuará a chefiar o partido até 2018. 
O MPLA, que governa em Angola desde a sua indepen-
dência de Portugal, em 1975, conservará com estes re-
sultados a maioria absoluta das cadeiras do Parla-
mento. 
 
Crise 
O novo presidente terá que combater uma grave crise 
econômica e social no país, acentuada pela queda do 
preço do petróleo, em cuja produção ficou baseada a 
economia nacional desde o fim de uma guerra civil que 
durou 27 anos (1975-2002). 
A queda do preço do barril, em 2013, minguou os inves-
timentos estatais em 60%, o que acabou repercutindo 
na já degradada situação dos serviços básicos de uma 
população que vive, em sua maioria, com menos de um 
dólar por dia e ocupa o 150º lugar no ranking do Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH), de um total de 188 
países. 
Entre 2013 e 2016, a inflação disparou de 7,7% para 
41,9%, e o crescimento econômico caiu de 5,1% para 
1,1%, um índice muito distante dos 8,8% previsto pelo 
Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017. 
Durante toda a jornada de hoje, diversos representan-
tes da sociedade civil e religiosa pediram aos partidos 
para aceitar o resultado das eleições e evitar qualquer 
reação violenta. 
Fonte: goo.gl/CnZKTN (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

A ocorrência de duas eleições no mesmo mês em países afri-
canos pode despertar o interesse da banca, especialmente 
com uma única questão envolvendo os dois casos. O candi-
dato precisa ficar atento aos seguintes aspectos: 
 

Nome dos países africanos com eleições presidenciais em 
agosto: 
R: Quênia e Angola. 
 

É importante observar as peculiaridades de cada caso: 
 

- No Quênia, o presidente Uhuru Kenyatta foi reeleito. A 
oposição não aceitou o resultado da eleição, acusou o go-
verno de fraude eleitoral e iniciou protestos. Os protestos fo-
ram marcados por repressão policial e embates violentos, 
culminando com a morte de dezenas de pessoas.  
 

- Em Angola, pela primeira vez em 38 anos, os angolanos te-
rão um novo presidente. O candidato João Lourenço, do 
MPLA (Movimento Pela Libertação de Angola), que governa 
Angola desde 1975, foi o vencedor das eleições. A eleição an-
golana foi marcada pela mudança de presidente, mas sem 
mudança partidária.  

2.2. VENEZUELA 
Apesar de repetitivo, é sempre importante lembrar que 
a Venezuela vivencia uma intensa crise política, 
econômica e social.  
Em julho, os Venezuelanos votaram a Assembleia 
Constituinte, que se refere à eleição de um grupo para 
redigir a Constituição do país.  
A oposição, maioria no parlamento, não aceita a 
Assembleia Constituinte e acusa o governo de 
promover um golpe contra a democracia no país.  
Em agosto de 2017, os desdobramentos sobre a 
Assembleia Constituinte renderam várias notícias na 
imprensa.  
 

EUA acusam Maduro de romper Constituição e 
anunciam sanções (31/07/2017) 
Os EUA declararam que a Venezuela é uma ditadura e 
aplicaram sanções contra o presidente Nicolás Maduro, 
a quem acusam de romper a ordem constitucional, um 
dia depois de o país caribenho eleger uma Assembleia 
Constituinte.  
Além dos EUA e a Espanha, oito países das Américas 
anunciaram que não reconhecerão a Assembleia Cons-
tituinte — Argentina, Canadá, Colômbia, Costa Rica, 
Guatemala, México, Panamá e Peru. Também rejeitou 
a Casa o secretário-geral da OEA (Organização dos Es-
tados Americanos), Luis Almagro. 
Fonte: goo.gl/tNr1H4 (Adaptado). 

 

Governo da Venezuela diz que Assembleia Nacional 
Constituinte será instalada em 'poucas horas' 
(01/08/2017) 
O vice-presidente venezuelano, Tareck El-Aissami 
disse em um pronunciamento na televisão estatal que 
a Assembleia Nacional Constituinte deverá ser insta-
lada em questão de horas. 
Além da eleição por setor social, na qual 173 candida-
tos foram escolhidos, também houve uma eleição terri-
torial, para definir outros 364 membros, sendo um re-
presentante por cada município e dois para cada capi-
tal, independentemente do número de habitantes. 
Fonte: goo.gl/EyLuyw (Adaptado). 

 

União Europeia rejeita Constituinte da Venezuela, 
mas evita sanções (02/08/017) 
A União Europeia se recusou a reconhecer o resultado 
da eleição da Assembleia Constituinte da Venezuela, 
marcada por episódios de violência, e disse estar 
pronta para "aumentar gradualmente" a pressão sobre 
o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, mas não 
chegou a anunciar sanções. 
A assembleia pretende ser um superorganismo legisla-
tivo que foi descrito por críticos como ilegítimo, e foi 
concebida para reescrever a Constituição. Maduro, pro-
pôs a Constituinte como solução para a grave crise po-
lítica do país, mas a oposição, que exige eleições ge-
rais, considera a iniciativa uma manobra para tentar 
prolongar o mandato do presidente. Os opositores têm 
maioria no Parlamento. 
Fonte: goo.gl/X94urq (Adaptado). 

 
Maduro retorna rivais para cadeia (02/08/2017) 
O serviço de inteligência da Venezuela levou de volta à 
cadeia na madrugada de ontem Leopoldo López e An-
tonio Ledezma, dirigentes da oposição ao presidente 
Nicolás Maduro e que cumpriam prisão domiciliar. 
É a primeira medida do chavismo contra adversários 
desde a eleição da Assembleia Constituinte. 

http://www.neafconcursos.com.br/
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Antes da votação, no último domingo, Maduro ameaçou 
usar a Casa para punir os rivais pelos protestos contra 
o governo. 
Em sentença divulgada horas depois da captura, o Tri-
bunal Supremo de Justiça, dominado pelos governis-
tas, afirmou, com base em "fontes de inteligência", que 
havia um plano para levar López e Ledezma para o ex-
terior. Os juízes, porém, não apresentaram provas. 
Fonte: goo.gl/DZTpZj (Adaptado). 
 
Empresa que geriu votação na Venezuela denuncia 
manipulação na eleição da Constituinte (02/08/2017) 
O diretor da empresa Smartmatic, que desde 2004 gere 
as eleições na Venezuela, disse que a taxa de 
participação na eleição da Assembleia Constituinte do 
país foi manipulada pelo governo, relata a 
agência Reuters. A autoridade eleitoral venezuelana 
diz que 8,1 milhões de pessoas foram às urnas, mas a 
oposição, que era contrária a essa votação, afirma que 
a cifra estava inflada. 
Essas declarações são feitas em meio a um clima de 
elevadíssima tensão social e política na Venezuela, 
com o país praticamente dividido. 
Fonte: goo.gl/HApLxy (Adaptado). 

 
Maduro ignora apelo internacional e empossa 
Constituinte da Venezuela (04/08/2017) 
O governo da Venezuela ignorou todos os apelos e em-
possou uma Assembleia Constituinte eleita no último 
domingo (30) sem a participação de oposicionistas. 
A Assembleia Nacional Constituinte terá poderes ilimi-
tados para fazer reformas institucionais e escrever ou-
tra Constituição. 
Os 545 integrantes, eleitos no domingo, tomaram posse 
nesta sexta-feira apesar do repúdio internacional e do 
pedido de anulação feito pelo Ministério Público. 
Nicolás Maduro instalou a Constituinte eleita sob suspeita 
de fraude e convocou uma marcha. A maioria, funcioná-
rios públicos, obrigados a comparecer à manifestação. 
A oposição também saiu às ruas de Caracas e a Guarda 
Nacional disparou bombas de gás lacrimogêneo contra os 
jornalistas que estavam cobrindo o protesto. 
Protestos diários, desde abril, são combatidos com vio-
lência por ordem de Maduro. Já são 125 mortos, a mai-
oria jovens. 
Fonte: goo.gl/sgCLUx (Adaptado).  

 
Mercosul suspende direitos políticos da Venezuela 
por 'ruptura da ordem democrática' (05/08/017) 
Suspensa do exercício de membro do Mercosul desde 
dezembro por descumprir obrigações com as quais se 
comprometeu em 2012, a Venezuela agora recebeu 
uma nova sanção por "ruptura da ordem democrática". 
A decisão foi aprovada por unanimidade e anunciada 
após uma reunião em São Paulo, da qual participaram 
representantes do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do 
Paraguai, os quatro países fundadores do bloco. 
Com a medida, a reintegração da Venezuela fica mais 
complicada. Mesmo que passe a cumprir todos os ou-
tros compromissos fundamentais previstos no protocolo 
de sua adesão ao bloco, o Mercosul só voltará a incor-
porar a Venezuela depois de "restaurada a ordem de-
mocrática", afirmou o documento da reunião. 
A decisão foi baseada na cláusula do Protocolo de 
Ushuaia, assinado em 1996, que afirma que os países 
do bloco devem respeitar a democracia. 
A medida coloca o governo de Nicolás Maduro em uma 
situação ainda mais isolada em relação aos seus pares 
latino-americanos. 

O comunicado não prevê sanções comerciais, mas 
cada país pode decidir por retaliações próprias con-
forme seus acordos bilaterais. 
Segundo Nunes, o Brasil não suspenderá a exportação 
de alimentos para a Venezuela, porque agravaria a 
crise humanitária. O protocolo de Ushuaia não prevê a 
expulsão de um membro do Mercosul. 
Fonte: goo.gl/qHrH7D (Adaptado). 

 
Ataque a base militar liderado por ex-oficial deixa 
dois mortos na Venezuela (06/08/2017) 
Duas pessoas morreram durante ataque a uma base 
militar localizada ao norte da Venezuela. A ação foi exe-
cutada por cerca de 20 homens armados em protesto 
contra o presidente Nicolás Maduro. O ataque foi clas-
sificado pelas autoridades venezuelanas como uma 
ação "terrorista". 
Fonte: goo.gl/KUdx5P (Adaptado). 

 
Legislativo declara desobediência à Assembleia 
Constituinte na Venezuela (07/08/017) 
A Assembleia Nacional da Venezuela, dominada pela 
oposição a Nicolás Maduro, anunciou sua desobediência 
às decisões da Assembleia Constituinte, na primeira ses-
são após a instalação do plenário integralmente chavista. 
A declaração, simbólica, é feita no momento em que o 
Legislativo está sob a ameaça de ser dissolvido. A Casa 
opositora deve se tornar o alvo dos constituintes após a 
destituição da procuradora-geral da República, Luisa 
Ortega Díaz. 
Fonte: goo.gl/WbHFn7 (Adaptado). 

 
Trump afirma que os Estados Unidos não descar-
tam uma opção militar na Venezuela (11/08/207) 
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse 
nesta sexta-feira que não descarta uma opção militar 
na Venezuela. 
"Temos muitas opções a respeito da Venezuela, incluindo 
uma possível opção militar se for necessário". 
Do lado venezuelano, o ministro de Comunicações Ernesto 
Villegas classificou a fala de Trump como "a mais grave e 
insolente ameaça já proferida contra a Pátria de Bolívar". 
Fonte: goo.gl/9bCt9Z (Adaptado). 
 

Constituinte ratifica ditador Maduro como presi-
dente da Venezuela (11/08/2017) 
A polêmica Assembleia Constituinte da Venezuela confir-
mou Nicolás Maduro como presidente do país após o di-
tador afirmar que está subordinado aos poderes do órgão. 
De acordo com a presidente da Constituinte, a ex-chanceler 
Delcy Rodríguez, a decisão foi tomada por unanimidade. 
A oposição se recusou a participar da eleição da Cons-
tituinte e acusa o órgão de "fraude" para proteger "uma 
ditadura". 
Fonte: goo.gl/J4vfdr (Adaptado). 

 

Países fundadores do Mercosul não reconhecem 
decisão da Constituinte venezuelana (18/08/2017) 
O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma 
nota em que diz que os países fundadores do Mercosul 
– Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina – condenam e 
não reconhecem a decisão da Assembleia Nacional 
Constituinte (ANC) da Venezuela de “usurpar” as atri-
buições do parlamento venezuelano. 
"Os países fundadores do Mercosul não reconhecem 
essa medida ou qualquer outra adotada pela Assembleia 
Constituinte, cuja convocação foi feita ao arrepio da or-
dem constitucional venezuelana”, diz o comunicado. 
Fonte: goo.gl/3sZX7W (Adaptado). 
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Trump assina decreto que impõe novas sanções à 
Venezuela; Maduro diz que medidas vão 'asfixiar' o 
país (25/08/2017) 
Um comunicado divulgado pela Casa Branca informou 
que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, as-
sinou um decreto para impor novas sanções financeiras 
contra a Venezuela. O presidente venezuelano disse, 
mais tarde, que as medidas vão "asfixiar" seu país. 
O novo decreto proíbe as negociações sobre novas dí-
vidas, sobre títulos emitidos pelo governo venezuelano 
ou pela estatal petrolífera PDVESA. Também proíbe 
transações de títulos de propriedade do setor público 
venezuelano, bem como pagamentos de dividendos ao 
governo da Venezuela. 
Fonte: goo.gl/PPDLVm (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

O candidato deve saber que: 
- Assembleia Constituinte, totalmente pró-Maduro, foi em-
possada. 
- A empresa Smartmatic, que gere as eleições na Venezuela, 
disse que a taxa de participação na eleição da Assembleia 
Constituinte do país foi manipulada pelo governo.  
- A oposição e diversos países não reconhecem a Assem-
bleia Constituinte e acusam o governo venezuelano de pro-
mover uma ditadura no país. 
- EUA, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, México, 
Panamá, Peru, União Europeia, Mercosul e OEA não 
aprovam a Assembleia Constituinte.  
- As divergências entre governo e oposição terminaram em 
conflitos marcados por violência. 
- A Assembleia Constituinte e o presidente Nicolás Maduro 
são acusados de adotarem medidas antidemocráticas, 
como a destituição da procuradora-geral Luisa Ortega e a 
prisão dos opositores Leopoldo López e Antonio Ledezma. 
IMPORTANTE: O presidente Donald Trump, dos EUA, assinou 
um decreto para impor sanções financeiras à Venezuela. O 
presidente venezuelano disse, mais tarde, que as medidas 
vão "asfixiar" seu país. 
ATENÇÃO: O Mercosul suspendeu os direitos políticos da 
Venezuela por 'ruptura da ordem democrática'. A decisão 
foi baseada na cláusula do Protocolo de Ushuaia, assinado 
em 1996, que afirma que os países do bloco devem 
respeitar a democracia.  
 
2.3. COREIA DO NORTE 
A tensão entre Coreia do Norte e Estados Unidos, am-
plamente discutida nos meses anteriores, voltou a cha-
mar a atenção do noticiário no mês de agosto.  
 

Conselho de Segurança da ONU impõe novas san-
ções à Coreia do Norte (05/08/2017) 
O Conselho de Segurança da ONU aprovou por unani-
midade uma resolução com novas sanções à Coreia do 
Norte, após dois testes de mísseis balísticos interconti-
nentais que o país realizou em julho. Segundo a agên-
cia Reuters, as novas sanções poderão reduzir em até 
um terço a receita de exportação anual do país, que é 
de US$ 3 bilhões. 
A resolução, que foi apresentada pelos Estados Uni-
dos, proíbe as exportações norte-coreanas de carvão, 
ferro, minério de ferro, chumbo, minério de chumbo e 
frutos do mar. O texto também proíbe que países au-
mentem o número de profissionais norte-coreanos que 
trabalham no exterior, a formação de novas joint ventu-

res com a Coreia do Norte e qualquer novo investi-
mento em joint ventures atuais. A resolução ainda 
acrescenta 9 indivíduos e 4 entidades norte-coreanas à 
lista negra da ONU, incluindo o principal banco de câm-
bio do país, sujeitando-os a congelamento global de ati-
vos e proibição de viagem ao exterior. 
Fonte: goo.gl/sTTCJx (Adaptado). 

 

China diz que apoia sanções da ONU contra a 
Coreia do Norte; EUA questionam (07/08/2017) 
A China manifestou nesta segunda-feira (7) seu total 
apoio às novas sanções impostas pelo Conselho de 
Segurança das Nações Unidas contra a Coreia do 
Norte por seus recentes testes com mísseis balísticos, 
embora tenha ressaltado que a medida não pode afetar 
em excesso a economia norte-coreana.  
A Resolução 2371 aprovada no último sábado pelo 
Conselho de Segurança da ONU, do qual a China faz 
parte, "serve o propósito de salvaguardar a paz e a 
estabilidade e de avançar na desnuclearização" da 
península coreana, destacou em um comunicado o porta-
voz de Relações Exteriores da China, Geng Shuang. 
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, 
expressou várias vezes suas dúvidas sobre a relação 
entre a China e a Coreia do Norte, por sua afinidade 
ideológica e o fato de Pequim ser o principal parceiro 
comercial e fonte de ajuda econômica do isolado 
regime norte-coreano. 
Fonte: goo.gl/w5D2cQ (Adaptado). 

 

Coreia do Norte reage às novas sanções impostas 
pela ONU (07/08/2017) 
Um míssil já é capaz de atingir qualquer lugar dos Estados 
Unidos, diz o governo da Coreia do Norte, num comuni-
cado lido na TV oficial. “Se os Estados Unidos acham que 
estão seguros, estão muito enganados. Nossa resposta vai 
ser mil vezes mais forte”. 
Foi uma reação ao Conselho de Segurança da ONU que, 
neste fim de semana, aprovou por unanimidade novas san-
ções ao país asiático por causa dos testes com mísseis. 
Ninguém mais pode comprar carvão, minérios e frutos do 
mar da Coreia do Norte. Isso representa um terço das ex-
portações do país. 
O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, disse que 
o objetivo das sanções é fazer com que a Coreia do Norte 
suspenda o programa nuclear. 
Mas o porta-voz do governo coreano reiterou nesta se-
gunda que não vai negociar e que vai aumentar a produção 
de ogivas. 
Fonte: goo.gl/PDEvpB (Adaptado). 

 

Estados Unidos e Coreia do Norte trocam ofensas e 
novas ameaças (10/08/017) 
Outra fonte de tensão planetária, nesses dias, é a troca de 
ameaças entre Estados Unidos e Coreia do Norte.  
O general norte-coreano responsável pelos mísseis do 
país disse que Donald Trump é irracional e está ficando 
senil. 
O presidente americano disse nesta quinta que talvez 
não tenha sido agressivo o suficiente. “Melhor os norte-
coreanos entrarem na linha, senão vão ter problemas 
como poucas nações do mundo jamais tiveram”, disse. 
O desafio maior não é com as palavras, mas com as 
possíveis ações militares. O ditador Kim Jong-un ame-
açou disparar, nas próximas semanas, quatro mísseis 
programados para sobrevoar o Japão e cair a pouco 
mais de 30 quilômetros da Ilha de Guam, que é território 
americano. 
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A ilha tem 163 mil habitantes e duas bases – uma naval 
e uma da Força Aérea –, que, juntas, abrigam cerca de 
13 mil militares dos Estados Unidos. 
No fim da tarde desta quinta-feira, Trump voltou a falar 
sobre Guam. Ele disse que se Kim Jong-un fizer algo 
com a ilha, ele vai ver o que vai acontecer. 
Fonte: goo.gl/zYdCDb (Adaptado). 

 
China suspende importação de carvão, ferro e 
pescado da Coreia do Norte (14/08/2017) 
A China, principal parceira econômica da Coreia do 
Norte, anunciou a suspensão das importações de car-
vão, ferro, chumbo, minério e pescado procedentes do 
país vizinho em aplicação das sanções decididas pelo 
Conselho de Segurança da ONU. 
Fonte: goo.gl/TmvY6d (Adaptado). 

 
EUA pedem que Brasil, México, Chile e Peru 
rompam vínculos com Coreia do Norte (16/08/2017) 
O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, 
pediu, em Santiago, que Brasil, México, Chile e Peru 
rompam laços diplomáticos e econômicos com a Coreia 
do Norte a fim de aumentar o isolamento ao regime de 
Kim Jong-un. 
A Coreia do Norte registra importações de vinho chileno 
que em 2015 chegaram a 65.000 dólares, enquanto o 
México vendeu petróleo por aproximadamente 45 mi-
lhões de dólares, e o Peru exportou cobre por US$22 
milhões, segundo dados do observatório de complexi-
dade econômica (OEC). 
Pence afirmou que a “pressão econômica e diplomá-
tica” teve resultados que levam a pensar em uma pos-
sível solução para que a Coreia do Norte finalmente 
abandone o seu programa de mísseis nucleares. 
Fonte: goo.gl/zbYVZp (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

 

O Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade 
uma resolução com novas sanções à Coreia do Norte. 
Motivo das sanções: 
R: Testes de mísseis balísticos intercontinentais que o país re-
alizou em julho.  
Características das sanções: 
R: Proíbe as exportações norte-coreanas de carvão, ferro, mi-
nério de ferro, chumbo, minério de chumbo e frutos do mar; 
proíbe que países aumentem o número de profissionais 
norte-coreanos que trabalham no exterior; insere 9 indiví-
duos e 4 entidades norte-coreanas à lista negra da ONU.  
As sanções visam forçar a Coreia do Norte a suspender o pro-
grama nuclear.  
 
IMPORTANTE: Em virtude das sanções estabelecidas pelo 
Conselho de Segurança da ONU, a China, principal parceira 
econômica da Coreia do Norte, suspendeu a importação de 
minérios provenientes do país.  
 
ATENÇÃO: O clima de tensão, com provocações e ameaças, 
entre EUA e Coreia do Norte continua. O presidente norte 
coreano, Kim Jong-un afirmou possuir míssil com capacidade de 
atingir o território americano. A Coreia do Norte também 
detalhou um plano para atacar com mísseis a ilha de Guam, 
território americano no Oceano Pacífico.  
 
FIQUE DE OLHO: Os EUA pedem que países da América 
Latina rompam vínculos com a Coreia do Norte.  

ECONOMIA 
 
1. CENÁRIO ECONÔMICO NO BRASIL 
 
1.1. PRIVATIZAÇÕES 
Em agosto de 2017, o governo federal apresentou um 
pacote de privatizações. 
 
Para reforçar o caixa, governo propõe a privatiza-
ção da Eletrobras (21/08/2017) 
Pressionado pela necessidade de reforçar seu caixa 
com receitas de concessões e privatizações, o governo 
anunciou que pretende privatizar a Eletrobras, estatal 
do setor elétrico que controla empresas como Furnas e 
Chesf. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, 
a União permanecerá como acionista da companhia e 
receberá dividendos. Também manterá poder de veto 
na administração, preservando decisões consideradas 
estratégicas pelo governo no setor. 
O valor de mercado da Eletrobras na Bolsa de Valores 
de São Paulo (B3) é de cerca de R$ 20 bilhões. 
Fonte: goo.gl/MUZzus (Adaptado). 

 
Anúncio da privatização da Eletrobras faz ações na 
bolsa dispararem (22/08/2017) 
O governo anunciou a privatização da Eletrobras – estatal 
que é a maior empresa do setor elétrico no Brasil. O Minis-
tério de Minas e Energia ainda não detalhou como será 
esse modelo de privatização, mas o anúncio já deixou o 
mercado financeiro agitado. O índice Bovespa, da bolsa de 
São Paulo, atingiu o maior nível dos últimos seis anos. 
Com a privatização, o governo pretende melhorar as con-
tas da empresa, que vem dando prejuízo, além de reforçar 
o caixa. Os cálculos ainda estão sendo feitos, mas o go-
verno acredita que a médio prazo, quando a Eletrobras fi-
car mais competitiva, o consumidor poderá ter uma conta 
mais barata. 
Fonte: goo.gl/nDGEqj (Adaptado). 

 
Governo prevê a realização de 58 privatizações 
(22/08/2017) 
Na tentativa de estimular a economia e obter receitas 
para ajudar a fechar as contas públicas, o governo 
anuncia uma carteira de 58 projetos que serão 
incorporados ao Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI) para serem colocados à venda ou 
concedidos ao setor privado. São esperados 
investimentos de pelo menos R$ 44 bilhões, sendo que 
metade deste valor deverá entrar nos primeiros cinco 
anos. Além da privatização da Eletrobras, estão na lista 
a licitação de 11 blocos de linhas de transmissão de 
energia, terminais portuários, rodovias, aeroportos, 
venda ou extinção de outras empresas públicas, como 
Casa da Moeda, Companhias Docas do Espírito Santo 
e do Maranhão, Casemg e CeasaMinas e o início de 
estudos para a concessão do Parque Olímpico do Rio. 
Fonte: goo.gl/6nqsBp  (Adaptado).  
 

Governo anuncia privatizações e inclui a Casa da 
Moeda (23/08/2017) 
O governo decidiu privatizar a Casa da Moeda e o braço 
da Caixa Econômica Federal para loterias instantâneas 
(Lotex), além de colocar em leilão o aeroporto de Con-
gonhas (SP) e uma série de outros projetos de infraes-
trutura que devem injetar nos cofres da União bilhões 
de reais entre este ano e o próximo. 
Fonte: goo.gl/7gtzB8 (Adaptado). 
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Pacote de privatizações de Temer é o maior em 
duas décadas (28/08/2017) 
O pacote de privatizações anunciado esta semana pela 
gestão de Michel Temer é o maior desde o Governo 
Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), responsável 
pela maior onda de desestatização do país. Há, entre-
tanto, poucos detalhes sobre o plano de privatizar 57 
projetos e empresas estatais, entre elas a Casa da Mo-
eda e o aeroporto de Congonhas. 
Fonte: goo.gl/hYzUiw (Adaptado).  

 

DIRETO AO PONTO 

O governo anunciou 58 projetos que serão incorporados ao 
Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) para serem 
colocados à venda ou concedidos ao setor privado. 
- Justificativas para privatizações: 
R: Estimular a economia e obter receitas para ajudar a fechar 
as contas públicas. 
- Principais instituições que estão no pacote de 
privatizações: 
R: Eletrobras, Casa da Moeda, Lotex, aeroporto de 
Congonhas, entre outros.   
Atenção: O anúncio de privatização da Eletrobras, maior em-
presa do setor elétrico no Brasil, foi o que teve maior repercussão.  
 

FALANDO NISSO 

Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea) revelou que 4,1 milhões de brasileiros vol-
taram à linha da pobreza em 2015. 
 
Mais de 4 milhões de brasileiros voltaram à linha da 
pobreza em 2015, diz estudo (16/08/2017) 
O Brasil ganhou cerca de 4,1 milhões de 'novos pobres' 
entre 2014 e 2015, sendo que 1,4 milhão de brasileiros 
desse grupo encaram situação de extrema pobreza. É 
o que mostra o estudo Radar IDHM (Índice de Desen-
volvimento Humano Municipal), divulgado pelo Ipea 
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) em parce-
ria com o Programa das Nações Unidas para o Desen-
volvimento (PNUD) e com a Fundação João Pinheiro. 
O estudo apontou redução na renda per capita dos bra-
sileiros, que deixaram de contar com R$ 803,36 men-
sais em 2014 para ter rendimentos de R$ 746,84 por 
mês em 2015. De acordo com os desenvolvedores do 
levantamento, essa queda na renda da população e o 
avanço da pobreza foram os principais fatores respon-
sáveis pela estagnação dos progressos sociais obser-
vados, especialmente no período do ano 2000 a 2010 
– apesar de o Brasil ainda figurar na faixa considerada 
de alto desenvolvimento humano. 
Fonte:  goo.gl/bp6Fx9 (Adaptado). 

 
 
2. CENÁRIO ECONÔMICO NO MUNDO 
 
2.1. ECONOMIA NA AMÉRICA LATINA E EUROPA 
No mês de agosto houve duas notícias que considera-
mos de maior relevância: o rebaixamento da nota da 
Venezuela pela agência de classificação de risco de 
crédito Fitch e a alta das bolsas europeias. 
 
Fitch rebaixa nota da Venezuela de “CCC” para 
“CC” (30/08/2017) 
A agência de classificação de risco de crédito Fitch re-
baixou, nesta quarta-feira (30), a nota de emissor sobe-
rano de longo prazo da Venezuela de "CCC" para "CC". 

A instituição reafirmou a nota de emissor de curto prazo 
em "C". Segundo a Fitch, o rebaixamento reflete a visão 
de que um "default" pela Venezuela é provável devido 
à redução das opções de financiamento futuro para o 
governo venezuelano, após a imposição de sanções 
adicionais pelos EUA em 25 de agosto. 
As sanções abrangem a proibição de pessoas e entida-
des americanas ou baseadas nos EUA de efetuar uma 
série de transações financeiras com o governo do país 
sul-americano e a petroleira estatal PDVSA. 
A Fitch chama a atenção para a deterioração do ambi-
ente político interno e das relações com vários países 
após a eleição da Assembleia Constituinte. 
De acordo com a Fitch, a estimativa é que a economia 
da Venezuela recue pelo quarto ano consecutivo em 
2017, com uma contração de 5,5%. Isso após já ter ca-
ído 18,6% em 2016. 
Fonte:  goo.gl/HABaZc (Adaptado). 

 
Bolsas da Europa têm alta, puxadas por dados po-
sitivos da zona do euro (31/08/2017) 
Os mercados europeus fecharam em alta nesta quinta-
feira com o arrefecimento das tensões geopolíticas e a 
divulgação de dados econômicos positivos da zona do 
euro. O índice Stoxx Europe 600 teve elevação de 
0,77%, a 373,88 pontos, com o FTSE 100, de Londres, 
subindo 0,89%, a 7.430,62 pontos, o DAX, de Frankfurt, 
avançando 0,44%, a 12.055,84 pontos, e o CAC 40, de 
Paris, ganhando 0,58%, a 5.085,59 pontos. 
O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em in-
glês) subiu 1,5% em agosto, na base anual, acelerando 
em relação à leitura de 1,3% do período anterior. O 
dado ficou também acima da expectativa dos econo-
mistas consultados por "The Wall Street Journal", de 
1,4% de alta. 
Fonte:  goo.gl/CdLoyi (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

Pontos principais que o candidato deve saber a respeito dos 
acontecimentos econômicos mundiais neste mês: 
- Qual país sul-americano teve sua nota rebaixada pela 
agência Fitch? 
R: Venezuela, devido à imposição de sanções pelos EUA e à 
crise política interna, principalmente após a eleição da 
Assembleia Constituinte. 
- O mercado econômico de qual região fechou em alta no 
mês de agosto? 
R: As bolsas europeias tiveram alta, ocasionada pela 
diminuição das tensões geopolíticas e pela divulgação de 
dados econômicos positivos da zona do euro. 

 
SOCIEDADE 

 
1. CENÁRIO SOCIAL NO BRASIL 
 
1.1. RESERVA NACIONAL DO COBRE E ASSOCIADOS 
(RENCA) 
A Reserva Nacional do Cobre e Associados – RENCA 
– é uma área de 46.450 km² criada em 1984 e bloque-
ada aos investidores privados. Foi instituído que a Com-
panhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) teria 
a exclusividade para conduzir os trabalhos de pesquisa 
geológica para determinar e avaliar as ocorrências de 
cobre e minerais associados. As descobertas deveriam 
ser negociadas com empresas de mineração, para fins 
de viabilizar as atividades de extração. 
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Em agosto de 2017, o anúncio de um decreto do go-
verno federal permitindo a exploração da área pelo se-
tor privado gerou imensa polêmica.  
 
Alvo de críticas, governo anuncia novo decreto so-
bre exploração na RENCA (28/08/2017) 
O governo anunciou a edição de um decreto com as 
regras para a exploração mineral na extinta Reserva 
Nacional do Cobre e Associados (RENCA). 
A área, entre os estados do Amapá e do Pará, foi criada 
em 1984 e tem mais de 4 milhões de hectares, aproxi-
madamente o tamanho da Dinamarca. 
Na última quarta (23), o governo publicou um decreto 
que extinguiu a RENCA e permitiu a exploração mineral 
na região. Esse decreto será revogado, mas a extinção 
da reserva está mantida. A área tem potencial para ex-
ploração de ouro e outros minerais, entre os quais ferro, 
manganês e tântalo. 
Ele disse também que, com a nova medida, ficará proi-
bida, por exemplo, a licença para exploração para quem 
tiver atuado na exploração mineral ilegal na reserva an-
tes do decreto. 
Após o anúncio do governo, o senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP) afirmou que o novo decreto é uma ten-
tativa de "enganar a sociedade brasileira e a comuni-
dade internacional". 
Fonte: goo.gl/kRviQ9 (Adaptado). 

 
RENCA: entenda o que está em jogo com a extinção 
da reserva na Amazônia (29/08/2017) 
O governo Temer publicou decreto liberando ao setor 
privado a atividade de pesquisa mineral em uma área 
da Amazônia, a Reserva Nacional do Cobre e Associa-
dos (RENCA), em que antes apenas o governo tinha o 
direito de exercer a atividade.  
Fonte: goo.gl/JNMDBB (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

A polêmica extinção da RENCA se destaca como um tema 
com elevado potencial para compor as provas de Atualidades 
dos próximos meses. 
O candidato deve ficar atento aos seguintes aspectos: 
- O que é a RENCA? 
R: Reserva Mineral de Cobre e seus Associados (RENCA). Foi 
criada em 1984 com o objetivo de fazer pesquisa mineral 
nessa região.  
- O que muda com a extinção da RENCA? 
R: Na proposta original, a pesquisa mineral na RENCA seria 
feita exclusivamente pelo Estado. O decreto, permite que a 
atividade de pesquisa, e consequentemente, a atividade de 
mineração, possa ser realizada pelo setor privado.  
- Motivo das críticas: 
R: A RENCA sobrepõe diversas partes de nove unidades de 
conservação. Os críticos alegam que com o decreto a ativi-
dade mineradora na RENCA vai explodir, causando grandes 
impactos nessas áreas, como a abertura de estradas, afluxo 
de forasteiros, grilagem, invasão de terra, extração ilegal de 
madeira e garimpo ilegal.  
Fique de Olho: Nos próximos meses surgirão fatos novos as-
sociados a RENCA.  
 

FALANDO NISSO 

Justiça suspende ação criminal por tragédia em Ma-
riana (07/08/2017) 
O processo que tornou rés 22 pessoas e quatro empre-
sas (Samarco, Vale, BHP Billiton e a consultoria 

VogBR) está paralisado há mais de um mês. Justiça 
apura pedido de anulação da ação feito por advogados 
de defesa, que alegam ilegalidade nas provas. A Jus-
tiça Federal suspendeu o processo criminal pelo rompi-
mento da barragem de Fundão, em Mariana, em no-
vembro de 2015.  
Fonte: goo.gl/Ebsc6s (Adaptado). 

 
1.2. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 
As discussões sobre atos de violência contra as mulhe-
res ganham cada vez mais destaque.  
Em agosto de 2017, dados revelados pelo Ministério da 
Saúde e pela Secretaria de Segurança Pública do Es-
tado de São Paulo revelaram, respectivamente, que o 
país registra 10 estupros coletivos por dia e que São 
Paulo tem 1 feminicídio a cada quatro dias. 
 
País registra 10 estupros coletivos por dia; notifica-
ções dobram em 5 anos (20/08/2017) 
Em cinco anos, mais do que dobrou o número de regis-
tros de estupros coletivos no país feitos por hospitais 
que atenderam as vítimas. 
Dados inéditos do Ministério da Saúde obtidos pela Fo-
lha apontam que as notificações pularam de 1.570 em 
2011 para 3.526, em 2016. São, em média, dez casos 
de estupro coletivo por dia. 
 

 
 
Os números são os primeiros a captar a evolução desse 
tipo de violência sexual no país. Na Polícia, os registros 
do crime praticado por mais de um agressor não são 
contabilizados em separado dos demais casos de estu-
pro. 
Desde 2011, dados sobre violência sexual se tornaram 
de notificação obrigatória pelos serviços públicos e pri-
vados de saúde e são agrupados em um sistema de 
informações do ministério, o Sistema de Informação de 
agravos de Notificação – Sinan. 
Acre, Tocantins e Distrito Federal lideram as taxas de 
estupro coletivo por cem mil habitantes – com 4,41, 
4,31 e 4,23, respectivamente. Esse tipo de crime repre-
senta hoje 15% dos casos de estupro atendidos pelos 
hospitais – total de 22.804 em 2016. 
Os números da saúde, contudo, representam só uma 
parcela dos casos. Primeiro porque a violência sexual 
é historicamente subnotificada e nem todas as vítimas 
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procuram hospitais ou a Polícia e, em segundo lugar, 
porque 30% dos municípios ainda não fornecem dados 
ao Sinan. 
 

 
 

 
 

 
Fonte: goo.gl/64TqSe (Adaptado). 

 
SP registra 1 feminicídio a cada 4 dias; 63% das ví-
timas morrem em casa 
O estado de São Paulo registra um caso de feminicí-
dio a cada quatro dias, mostram dados da Secretaria da 
Segurança Pública obtidos pela Folha por meio da Lei 
de Acesso à Informação. 
Os números se referem aos boletins de ocorrência do 
primeiro semestre de 2017, quando foram notificadas 
46 ocorrências. 
Sancionada em 2015, a lei federal que define o femini-
cídio transformou em hediondo o assassinato de mu-
lheres motivado justamente por sua condição de mu-
lher. Ela aumenta a pena por homicídio, que é de 6 a 
20 anos de prisão, para 12 a 30 anos. 
Os dados sobre esse tipo de crime vêm à tona após uma 
sequência de assassinatos de mulheres no estado. 
Fonte: goo.gl/hG7B7b (Adaptado). 

DIRETO AO PONTO 

- O Ministério da Saúde revela que ocorrem 10 estupros co-
letivos por dia no país. 
- Aproximadamente 15% dos estupros cometidos no país são 
coletivos.  
- Roraima, Piauí e Espírito Santo são os estados que apresen-
taram maior alta no registro de estupros coletivos.  
- O estado de São Paulo registra um feminicídio a cada 4 
dias. 
- A maior parte das vítimas (63%) morre em casa.  
 

FALANDO NISSO 

 
Senado aprova proposta que torna estupro crime 
que não prescreve (09/08/2017) 
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 64/2016, 
que torna imprescritível o crime de estupro, avançou no 
Senado e agora segue para avaliação da Câmara dos 
Deputados. A PEC determina que o crime de estu-
pro possa ser punido independentemente de quanto 
tempo se passou entre a ocorrência e a denúncia do 
crime. Além disso, não será possível ao criminoso ser 
liberado para aguardar julgamento em liberdade medi-
ante pagamento de fiança. A legislação atual estabe-
lece que, no caso de abuso sexual, o tempo de prescri-
ção pode se estender por até 20 anos. Em caso de 
abuso sexual de vulnerável (menor de 14 anos de 
idade), a contagem da prescrição só começa após a ví-
tima completar 18 anos. 
Fonte: goo.gl/ZdXDBx (Adaptado). 

 
 

1.3. BRASIL DEIXA O HAITI 
Desde 2004, o Brasil liderava uma missão de paz da 
ONU no Haiti. Em agosto de 2017, após 13 anos, as 
tropas brasileiras encerraram as ações no país caribe-
nho.  
 
Após 13 anos, Brasil deixa o Haiti (26/08/2017) 
 

Chefiada há 13 anos pelo Brasil, a única missão de paz 
da ONU nas Américas começou com um telefonema. 
Em 2004, o chefe do Comando Sul dos EUA, general 
James Hill, ligou para o também general Francisco Ro-
berto de Albuquerque, então chefe do Exército brasi-
leiro. O americano queria saber se o Brasil tinha inte-
resse em assumir o comando de uma missão de paz no 
Haiti. No país mais pobre do continente, já estavam ma-
rines americanos, tropas francesas e chilenas e heli-
cópteros canadenses. 
Poucas semanas depois, o Brasil se tornaria coman-
dante da Missão das Nações Unidas para a Estabiliza-
ção do Haiti (Minustah), que na próxima quinta-feira en-
cerrará suas ações operacionais com uma cerimônia 
em Porto Príncipe. A partir daí, a responsabilidade pelo 
controle do país passará à Polícia Nacional do Haiti.  
Aprovada no início para durar poucos meses, a partici-
pação brasileira na Minustah teve sua duração ampli-
ada e suas estatísticas e ações infladas. Embora a se-
gurança e a estabilização do Haiti fossem o mote, as 
Forças Armadas se dedicaram a várias ações sociais e 
de engenharia no país, incluindo atendimentos médico-
odontológicos, distribuição de alimentos, pavimentação 
de ruas e abertura de poços.  
Nos 13 anos de operações, 37.008 militares participa-
ram da missão, a maioria do Exército.  
Fonte: goo.gl/gTvHiR (Adaptado). 
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Após 13 anos, Brasil deixa o Haiti entre paz frágil e 
miséria (27/08/2017) 
Após 13 anos, os capacetes azuis com a bandeira do Bra-
sil no ombro já não circulam por Porto Príncipe. Com o fim 
iminente da missão de estabilização da ONU, os haitianos 
reassumiram o controle da segurança pública em meio ao 
aumento da violência e da miséria persistente. 
Fonte: goo.gl/KWz4Nz (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

O candidato deve lembrar: 
- Nome do país em que o Brasil comandou uma missão de 
paz durante 13 anos: 
R: Haiti. 
- Nome da Missão: 
R: Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti 
(Minustah). 
Lembre-se: O Haiti é um dos países mais pobres da América 
Latina; sofre recentemente com terremotos, furacões e epi-
demias de cólera.  
 

1.4. NAUFRÁGIOS 
Um fato não muito comum no noticiário nacional teve 
destaque recorrente durante o mês de agosto, trata-se 
da ocorrência de dois naufrágios, com representativo 
número de passageiros.  
 

Barco naufraga com 70 pessoas no PA; bombeiros 
resgatam 10 corpos (23/08/2017) 
Um barco com cerca de 70 pessoas a bordo naufragou 
no rio Xingu, no Pará. Segundo o Corpo de Bombeiros, 
24 sobreviventes e outros dez corpos já foram resgata-
dos. Os demais ocupantes da embarcação continua-
vam desaparecidos até a atualização desta publicação. 
O barco-motor Comandante Ribeiro saiu do porto im-
provisado da Praça Tiradentes, em Santarém e teria 
como destino a cidade de Vitória do Xingu (PA). 
O naufrágio ocorreu em Vila do Maruá, numa região co-
nhecida como Ponta Grande, localizada na cidade de 
Porto de Moz, quando a embarcação já havia percorrido 
350 quilômetros pelas águas do rio Xingu.  
Dois inquéritos – um administrativo e outro criminal – serão 
instaurados pela Marinha e pela Polícia Civil para apurar 
causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. 
Fonte: goo.gl/vRY9rW (Adaptado). 
 

Barco com mais de 100 pessoas naufraga na Baía 
de Todos os Santos (24/08/2017) 
Um dos barcos que faz a travessia de passageiros entre 
Salvador (BA) e a região de Mar Grande, na Baía de 
Todos os Santos, virou na manhã desta quinta-feira 
(24). Ao menos 18 pessoas morreram no acidente – o 
número de desaparecidos ainda não foi confirmado. 
Fonte: goo.gl/UmnuKc (Adaptado). 
 

DIRETO AO PONTO 

Questões sobre o tema – naufrágio – aparecem com baixa com-
plexidade e costumam perguntar sobre o local do ocorrido: 
Local dos naufrágios: 
R: Rio Xingu, no Pará, e Baía de Todos os Santos, em Salvador.  
 
2. CENÁRIO SOCIAL NO MUNDO 
 
2.1. TERRORISMO 
Nos últimos anos, atentados terroristas começaram a 
fazer parte do cotidiano europeu, com dezenas de ata-
ques e em variados países. 

No mês de agosto, foi registrado um atentado terrorista 
na cidade de Barcelona, na Espanha.      

 
Atentado em Barcelona: van atropela multidão e 
deixa 13 mortos (17/08/2017) 
Um motorista atropelou vários pedestres em La Ram-
bla, uma das mais movimentadas avenidas de Barce-
lona, na Espanha. Conduzindo uma van, ele avançou 
sobre as pessoas que atravessavam a rua. Segundo o 
chefe do governo da Catalunha, Carles Puigde-
mont, treze pessoas morreram e 80 ficaram feridas, en-
tre elas quinze em estado grave. 
A polícia de Barcelona confirmou que se trata de 
um ataque terrorista. O homem que dirigia a van fugiu 
a pé e teria entrado em uma outra van. 
Fonte: goo.gl/B8ff16 (Adaptado). 

 
Atentado terrorista deixa mortos e feridos em Bar-
celona (17/08/2017) 
Ao menos 13 pessoas morreram e mais de 100 ficaram 
feridas no atropelamento causado por uma van, em 
Barcelona. O grupo jihadista Estado Islâmico reivindi-
cou a autoria do atentado. 
A polícia da Catalunha confirmou que dois homens fo-
ram presos por suspeita de ligação com o atentado.  
Fonte: goo.gl/TRGvvn (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

Questões sobre atentados terroristas costumam apresentar 
o trecho de uma notícia, destacando as características do 
atentado, e perguntar o local do ocorrido: 
Exemplo:  
“Um motorista atropelou vários pedestres em uma das ave-
nidas mais movimentadas da cidade e matou ao menos 13 
pessoas. A notícia faz referência a:  
R: Barcelona, na Espanha.”  

 
2.2. CONFLITO RACIAL NOS EUA 
A segregação racial marcou a história dos Estados Uni-
dos e se tornou um assunto fundamental para entender 
a formação desta nação.  
O trabalho escravo foi abolido no século XIX, como um 
dos desdobramentos da Guerra de Secessão (1861 – 
1865). Após a abolição, especialmente nos estados do 
Sul dos EUA, os negros continuaram a ser considera-
dos inferiores e colocados em uma posição subordi-
nada. No decorrer no século XX, negros e brancos vi-
viam em uma sociedade completamente segregada.  
Nos estados do Sul, existia uma segregação oficial nas 
escolas, igrejas, meios de transporte, etc. 
A partir dos anos de 1950, os EUA vivenciaram um Mo-
vimento pelos Direitos Civis, com uma intensa luta por 
igualdade de direitos da população negra. Entre os prin-
cipais ativistas negros estavam Martin Luther King e 
Malcolm X. Em 1954, a Suprema Corte dos Estados 
Unidos declarou inconstitucional a segregação racial 
nas escolas públicas. Em 1963, cerca de 250 mil pes-
soas marcharam em Washington pelo fim da segrega-
ção racial, no evento que ficou conhecido como a Mar-
cha de Washington.  
Assim, nota-se que a história americana é permeada 
por momentos de tensão racial. 
Em 2017, o país presenciou um ato promovido por su-
premacistas brancos contra negros, imigrantes, gays e 
judeus e que acabou em confronto e violência.  
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'Sou nazista, sim': o protesto da extrema-direita dos 
EUA contra negros, imigrantes, gays e judeus 
(12/08/2017) 
Foi a cena – surreal, para muitos observadores – que 
desfilou aos olhos da pacata cidade universitária de 
Charlottesville, no estado americano de Virgínia. 
A cidade, de pouco mais de 50 mil habitantes e a ape-
nas duas horas de Washington, foi escolhida como 
palco dos protestos após anunciar que pretende retirar 
uma estátua do general confederado Robert E. Lee de 
um parque municipal. 
Durante a Guerra Civil do país (1861-1865), os chama-
dos Estados Confederados, do sul americano, busca-
ram independência para impedir a abolição da escrava-
tura. Atualmente, várias cidades americanas vêm reti-
rando homenagens a militares confederados – o que 
tem gerado alívio, de um lado, e fúria, de outro. 
Os participantes do protesto carregavam bandeiras dos 
Confederados e gritavam palavras de ordem como: 
"Vocês não vão nos substituir", em referência a imigran-
tes; "Vidas Brancas Importam", em contraposição ao 
movimento negro Black Lives Matter; e "Morte aos An-
tifas", abreviação de "antifascistas", como são conheci-
dos grupos que se opõem a protestos neonazistas. 
Estudantes negros do campus da universidade da Vir-
gínia, onde ocorreu a marcha, e jovens que se apresen-
tavam como antifascistas tentaram fazer uma "parede-
humana" para impedir a chegada dos manifestantes à 
parada final da marcha, uma estátua do terceiro presi-
dente americano, Thomas Jefferson. 
"Fogo! Fogo! Fogo!", gritavam os manifestantes, en-
quanto se aproximavam do grupo de estudantes. 
Em número bem menor, o grupo que fazia oposição à 
marcha foi expulso da estátua em poucos minutos. A 
reportagem flagrou homens lançando tochas sobre os 
estudantes, enquanto estes, por sua vez, dispararam 
spray de pimenta nos olhos dos oponentes. 
A polícia, que acompanhou todo o protesto de longe, inter-
veio e separou os dois grupos, enquanto ambulâncias se 
deslocavam ao local para socorrer feridos pelo confronto. 
Fonte: goo.gl/qz2vaZ (Adaptado). 

 
Após confronto em ato de extrema-direita nos EUA, 
cidade declara estado de emergência (12/08/2017) 
Centenas de manifestantes de extrema-direita brancos 
entraram em conflito com grupos antirracismo na ma-
nhã em Charlottesville, no estado norte-americano da 
Virgínia.  
O grupo iniciou o ato por ser contra a remoção de uma 
estátua do general Robert E. Lee, que defendeu as for-
ças da Confederação (pró-escravidão) durante a 
Guerra Civil norte-americana.  
Centenas de manifestantes nacionalistas brancos, ne-
onazistas e membros da Ku Klux Klans estavam reuni-
dos desde a noite para protestar contra negros, imigran-
tes, gays e judeus. Os membros da milícia na cidade 
carregavam rifles, embora nenhum tiroteio tenha sido 
denunciado.  
Fonte: goo.gl/M9D51Y (Adaptado). 

 
Três morrem em marcha de supremacistas brancos 
nos EUA (12/08/2017) 
Pelo menos três pessoas morreram em Charlottesville, 
uma cidade universitária de 47 mil habitantes no Estado 
da Virgínia que virou palco simultâneo da maior mani-
festação de supremacistas brancos do passado recente 
dos EUA e de um protesto antirracismo. 

A manifestação deste sábado foi convocada por grupos 
supremacistas brancos para protestar contra a decisão 
de retirar uma estátua do general Robert E. Lee (1807-
70) de um parque local. 
Já os manifestantes antirracismo marcaram um contra-
protesto diante de uma estátua do presidente Thomas 
Jefferson (1743-1826), que fundou a universidade e 
cuja fazenda fica nos arredores. 
Quando os grupos se cruzaram, houve troca de agres-
sões, arremessos de objetos e uso de gás pimenta. A 
polícia ordenou toque de recolher. 
Fonte: goo.gl/pVZdeE (Adaptado). 

 
Trump é criticado após violência em manifestação 
da direita radical nos EUA (13/08/2017) 
Uma manifestação da extrema-direita americana termi-
nou em violência, provocando uma morte e deixando 
dezenas de feridos neste sábado em Charlottesville, 
Virgínia, gerando polêmica, após declarações ambí-
guas do presidente americano, Donald Trump. 
O presidente Donald Trump expressou no Twitter suas 
"profundas condolências aos familiares e aos colegas 
oficiais do policial do estado de VA que morreu hoje". 
"Condolências à família da jovem mulher que morreu 
hoje, e meus melhores desejos para todos aqueles que 
ficaram feridos em Charlottesville, Virginia. É muito 
triste!", acrescentou o presidente. 
O fato de o presidente Donald Trump não ter criticado 
grupos da ultradireita provocou críticas, inclusive de 
membros do Partido Republicano. 
Fonte: goo.gl/4b8Nus (Adaptado). 

 
 

DIRETO AO PONTO 

 

Local do protesto:  
Em Charlottesville, no estado americano de Virgínia. 
O que aconteceu? 
- Grupo de supremacistas brancos de ultradireita convocou 
uma manifestação para protestar contra a decisão de retirar 
uma estátua do general Robert E. Lee (1807-70) – pró-
escravidão – de um parque local. 
- Estudantes negros do campus e jovens que se 
apresentavam como antifascistas tentaram fazer uma 
"parede-humana" para impedir a chegada dos 
manifestantes à parada final da marcha. 
- No conflito entre os grupos, pelo menos três pessoas 
morreram. 
IMPORTANTE: O presidente Donald Trump foi criticado por 
não condenar as ações dos grupos da ultradireita. 
 

FALANDO NISSO 

Militares transgêneros dos EUA processam Trump 
por proibição de serviço (09/08/2017) 
Cinco militares transgêneros dos Estados Unidos, inclu-
indo veteranos das guerras no Iraque e no Afeganistão, 
processaram o presidente norte-americano, Donald 
Trump, desafiando a proibição do mandatário à atuação 
de indivíduos transgêneros nas Forças Armadas. 
No dia 26 de julho Trump escreveu no Twitter que o go-
verno dos EUA "não aceitará ou permitirá que indiví-
duos transgêneros sirvam em nenhuma função" nas 
forças militares, uma reversão de uma política do Pen-
tágono que a ação civil diz ter sido realizada sem a con-
sulta a comandantes militares experientes. 
Fonte: goo.gl/EPFtWt (Adaptado). 
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2.3. DESASTRES NATURAIS 
 

Notícias relacionadas a desastres naturais, como 
inundações, terremotos e furacões, habitualmente são 
cobradas pelas bancas nas provas de atualidades.  
Em agosto de 2017, chamou a atenção à ocorrência de 
deslizamentos de terra em Serra Leoa e tempestades 
nos EUA.    

 
Quase 400 corpos são resgatados após 
deslizamento em Serra Leoa (15/08/2017) 
Equipes de resgate recuperaram quase 400 corpos 
após um deslizamento de lama nas redondezas da 
capital de Serra Leoa, Freetown. 
Dezenas de casas foram cobertas de lama depois que 
uma encosta desmoronou na cidade de Regent na ma-
nhã de segunda-feira, em um dos desastres naturais 
mais letais da África nos últimos anos. 
“Conforme a busca continua, reunimos cerca de 400 
corpos – mas prevemos mais de 500”, disse o chefe le-
gista, Seneh Dumbuya, à Reuters. 
Fonte: goo.gl/pBjYBD (Adaptado). 

 
Harvey bate todos os recordes de chuva no Texas 
(29/08/2017) 
A imensa quantidade de chuva que caiu no Texas em 
razão da tempestade Harvey bateu o recorde de preci-
pitação neste estado do sul dos Estados Unidos, anun-
ciaram nesta terça-feira as autoridades meteorológicas. 
O indicador “Mary’s Creek na Winding Road registrou 
125,27 centímetros às 9h00 (11h00 de Brasília)”, indi-
cou o centro meteorológico.  
Harvey, um furacão de categoria 4 em uma escala de 
5, atingiu o Texas na sexta-feira. Desde então, foi de-
gradado para o status de tempestade tropical, mas con-
tinua a despejar enormes quantidades de chuva no Te-
xas e na Louisiana. 
Fonte: goo.gl/RWrZVm (Adaptado). 

 
Tempestade Harvey continua provocando chuvas 
"catastróficas" sobre o Texas (29/08/2017) 
A tempestade tropical Harvey, cujo olho está posicio-
nado no litoral central do Texas, nos Estados Unidos, 
segue trazendo fortes chuvas e é esperada uma piora 
nas inundações no Sudeste do estado e sudoeste de 
Louisiana, informou o Centro Nacional de Furacões 
(NHC, sigla em inglês) do país.  
A tempestade segue trazendo intensas precipitações 
que ameaçam aumentar o número de mortes na região, 
que já chega a oito. 
Harvey alcançou a costa com ventos máximos constan-
tes de 215 km/h, o que o classificou como furacão de 
categoria 4 na escala Saffir-Simpson (que tem cinco ní-
veis).  
Espera-se que Harvey traga mais chuvas, que pode-
riam alcançar entre 250 e 500 milímetros no sudoeste 
da Louisiana e no norte do Texas. Nesta última região, 
as chuvas poderiam provocar inundações de até 1,2 
metro, inclusive nas áreas metropolitanas de Galveston 
e Houston, cidades que vem sofrendo com enchentes 
nos últimos dois dias. O outro grande perigo é o au-
mento do nível do mar nas áreas costeiras, devido aos 
ventos ciclônicos e às ondulações causadas pelos mes-
mos. Em algumas áreas, é esperado um aumento do 
nível do mar de até um metro. 
 

Fonte: goo.gl/ACDZde (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

 
- Nome do país africano que registrou deslizamentos de 
terra: 
R: Serra Leoa. 
- Nome do estado americano intensamente atingido por 
tempestades: 
R: Texas. O estado bateu recordes de chuva, associadas à 
tempestade Harvey.  
Fique de Olho: Em setembro, um furacão teve ampla 
repercussão na mídia.  
 
 

CULTURA 

 
1.1. FALECIMENTOS 
Em agosto de 2017, faleceram Luiz Melodia, cantor e 
compositor brasileiro, e Jerry Lewis, comediante ameri-
cano.  
 
Luiz Melodia morre aos 66 anos após luta contra um 
câncer (04/08/2017) 
O cantor e compositor carioca Luiz Melodia morreu, aos 
66 anos, no Rio de Janeiro, em decorrência de compli-
cações de um câncer que atacou sua medula óssea. 
Fonte: goo.gl/X39VfQ (Adaptado). 

 
Luiz Melodia morre aos 66 anos (04/08/2017) 
O cantor, compositor e músico carioca Luiz Carlos dos 
Santos, o Luiz Melodia, morreu na cidade natal do Rio 
de Janeiro (RJ), aos 66 anos. Tinha 46 anos de carreira 
e estabelecido como marco zero da trajetória profissio-
nal o lançamento da música Pérola negra, em 1971, na 
voz de Gal Costa. Pérola negra era um dos destaques 
do show Fa – tal: Gal a todo vapor. No ano seguinte, 
Maria Bethânia lançou o samba Estácio, Holy, Está-
cio no álbum Drama (1972), abrindo caminho para que 
Melodia lançasse em 1973 pela gravadora Philips o pri-
meiro álbum, Pérola negra, um dos clássicos da música 
brasileira de todos os tempos. 
Fonte: goo.gl/5GGDoj (Adaptado). 

 

Morre aos 91 anos Jerry Lewis, um dos maiores co-
mediantes da história (20/08/2017) 
Jerry Lewis, um dos comediantes mais famosos da cul-
tura pop, morreu em sua casa em Las Vegas, aos 91 
anos.  
Lewis tornou-se o maior comediante do show-business 
durante a década de 1950, numa parceria de sucesso 
com o ator e cantor Dean Martin, com quem fez diver-
sos longas, como "O Meninão" (1955) e "Farra dos Ma-
landros" (1954). 
O ator gostava dos personagens duplos (ou múltiplos), 
e nada poderia ser mais adequado a esse gosto do que 
interpretar.  
"O Professor Aloprado" (1963) é sua obra mais genial, 
em que foi diretor (completo, ele entendia muito disso) 
e ator. O filme conta a história de um químico genial, 
feio e desajeitado que inventa um jeito de se transfor-
mar num galã. Nela, o drama de ser humano, de cres-
cer, de falhar é posto em evidência – é o que o torna 
mais que um fenômeno passageiro. 
Fonte: goo.gl/1G9jqT (Adaptado). 
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POLÍTICA 

 

1. CENÁRIO POLÍTICO NO BRASIL 
 

1.1. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Conforme ressaltado ao longo da Apostila, até o início 
do mês de setembro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva era réu em 6 processos, sendo 4 no âmbito da 
Operação Lava Jato, 1 na Operação Zelotes e 1 na 
Operação Janus.  
Em setembro de 2017, ocorreram fatos novos envol-
vendo Lula: 
- Pedido de absolvição de Lula em processo da Opera-
ção Lava Jato; 
- Depoimento de Lula em processo da Operação Lava 
Jato; 
- Lula vira réu, pela 7° vez, agora na Operação Zelotes.  
Foram sistematizadas algumas das principais notícias 
sobre os casos: 
 

PGR pede absolvição de Lula na acusação de com-
pra de silêncio de Cerveró (01/09/2017) 
O procurador da República, Ivan Cláudio Marx, pediu a 
absolvição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no 
processo que apura a tentativa de compra do silêncio 
do ex-diretor da área Internacional da Petrobras, Nestor 
Cerveró. Em alegações finais, o Ministério Público Fe-
deral se manifestou também pela absolvição do ban-
queiro André Esteves. O procurador afirma que não há 
provas de que eles participaram do esquema criminoso. 
Fonte: goo.gl/8NAWSw (Adaptado). 
 

Palocci fala em "pacto de sangue" de Lula com a 
Odebrecht (06/09/2017) 
Em depoimento a Sérgio Moro, o ex-ministro Antônio 
Palocci confirmou as acusações contra o ex-presidente 
Lula em relação a um esquema de propinas envolvendo 
a compra de um terreno em São Bernardo. 
Ele afirmou que Lula fez um "pacto de sangue" com 
Emílio Odebrecht para ser beneficiado com "um pacote 
de propinas", que envolveria um fundo de 300 milhões 
de reais para "atividades políticas" do ex-presidente. 
Segundo o ex-ministro, o terreno em São Bernardo é 
parte deste pacote. 
A ação conduzida por Moro trata da compra de um ter-
reno onde seria construída a nova sede do Instituto 
Lula, em São Paulo, e de um imóvel vizinho ao aparta-
mento do ex-presidente, em São Bernardo do Campo. 
Segundo o Ministério Público Federal, a Odebrecht pa-
gou 12,4 milhões pelo terreno, mas a obra não foi exe-
cutada. De acordo com a acusação, Lula teria recebido 
como vantagem indevida uma cobertura vizinha à resi-
dência onde mora. 
Fonte: goo.gl/LZ4koc (Adaptado). 
 

Pagamento de aluguel é ponto polêmico do 
interrogatório de Lula (14/09/2017) 
Um dos pontos mais polêmicos do interrogatório do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na quarta-feira (13), 
pelo juiz Sérgio Moro, foi sobre os recibos do aluguel de 
um apartamento, em São Bernardo do Campo. A Lava 
Jato afirma que o apartamento é de Lula e que um con-
trato de aluguel foi forjado para justificar o uso do imóvel. 
Na ação, o ex-presidente Lula é apontado como o verda-
deiro dono do apartamento. Segundo as investigações, 
o apartamento mais um terreno para a sede do Instituto 
Lula somam R$ 13 milhões em propina paga pela Ode-
brecht. 

O ex-presidente nega e diz que a mulher dele, Marisa 
Letícia, alugou o apartamento para uso da família em 
2011. O juiz Sérgio Moro perguntou a Lula como foram 
feitos os pagamentos do aluguel a partir de então e se 
ele guardou os comprovantes. 
O apartamento está registrado em nome de Glaucos da 
Costamarques, que adquiriu o imóvel em 2010. Glau-
cos é primo do pecuarista José Carlos Bumlai, amigo 
de Lula. O Ministério Público diz que Glaucos atuou 
como laranja. 
Fonte: goo.gl/b74afs (Adaptado). 
 

Lula se torna réu em processo sobre propina de 
montadoras (19/09/2017) 
A Justiça Federal em Brasília aceitou a denúncia e o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se tornou réu 
em mais um processo. Ele vai responder por corrupção 
passiva, acusado de negociar propina para prorrogar 
incentivos fiscais para montadoras quando era presi-
dente. 
No centro da acusação está a medida provisória 471. O 
texto prorrogou a validade de incentivos fiscais a mon-
tadoras de veículos nas regiões Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste. O Ministério Público afirma que houve pro-
messa de pagamento de propina de empresas em troca 
da edição da MP. 
Fonte: goo.gl/g38iwm (Adaptado). 
 

Recibos de aluguel apresentados por Lula foram 
assinados no mesmo dia (28/09/2017) 
Empresário diz que assinou papéis a pedido de advo-
gado amigo de Lula. Para Lava Jato, apartamento era 
de Lula e contrato de aluguel foi forjado. 
As cópias dos 26 recibos com datas entre agosto de 
2011 e dezembro de 2015 foram entregues à Justiça, 
pela defesa do ex-presidente Lula. O contrato, assinado 
em 2011, tinha dona Marisa Letícia como locatária. 
Fonte: goo.gl/QXKyJL (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Possíveis questões sobre o ex-presidente Lula devem solici-
tar aos candidatos aspectos associados aos nomes das Ope-
rações, aos motivos das acusações e/ou às características 
dos processos e dos casos. 
 

Pedido de absolvição de Lula 
Em qual Operação? 
R: Operação Lava Jato. 
Em qual processo? 
R: No processo que apura a tentativa de compra do silêncio 
do ex-diretor da área Internacional da Petrobras, Nestor Cer-
veró. 
Acusação: 
R: Embaraço à investigação de organização criminosa.  

 
Depoimento de Lula 

Em qual Operação? 
R: Operação Lava Jato. 
Importante: Este caso tramita em Curitiba, sob o comando 
do juiz Sérgio Moro. 
Em qual processo? 
R: Caso que envolve um apartamento e um terreno para a 
sede do Instituto Lula, que totalizam R$ 13 milhões e teriam 
sido derivados de propina paga pela Odebrecht. 
Acusação: 
R: Corrupção passiva e lavagem de dinheiro. 
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Importante:  
- A ação aponta Lula como dono de apartamento em São Ber-
nardo do Campo, fruto de propina paga pela Odebrecht.  
Destaque: 
Depoimentos de Lula e Palocci na Operação Lava Jato: 
- Palocci: afirma que Lula fez um pacto com a Odebrecht, que 
envolveu propinas de R$300 milhões para atividades políti-
cas e que o terreno em São Bernardo, um dos objetos de in-
vestigação do processo, é parte desse pacote. 
- Lula: afirma que não é o dono do apartamento, bem como 
alega que o mesmo foi alugado pela sua esposa, Marisa Le-
tícia em 2011.  
Atenção: 
- Foram apresentados recibos dos aluguéis do apartamento; 
- Os recibos foram assinados no mesmo dia, pelo proprietário 
Glaucos da Costamarques, primo do pecuarista José Carlos 
Bumlai, amigo de Lula.  
- O MP alega que Glaucos atuou como laranja e que os reci-
bos são falsos. 
  

Lula vira réu novamente 
Em qual Operação? 
R: Operação Zelotes.  
Em qual processo? 
R: Vinculado a possível venda da Medida Provisória 471, em 
2009, que prorrogou incentivo fiscal às montadoras e fabri-
cantes de veículos instaladas nas regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste.  
Acusação: 
R: Corrupção passiva. 
 
Fique de Olho: Nos próximos meses os casos devem ter des-
dobramentos importantes.  
 

FALANDO NISSO 

Após depoimento sobre 'pacto de sangue' de Lula, 
PT suspende Palocci por 60 dias (22/09/017)  
O Diretório Nacional do PT decidiu suspender Antônio 
Palocci do partido por sessenta dias, após o ex-minis-
tro depor contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, em uma ação da Operação Lava Jato. 
De acordo com o diretório, o petista foi suspenso por 
“mentir, sem apresentar provas”.  
Fonte: goo.gl/krSkg2 (Adaptado). 

 
Em carta, Palocci pede desfiliação do PT 
(26/09/2017) 
O ex-ministro Antonio Palocci enviou uma carta ao Partido 
dos Trabalhadores (PT), em que pede a desfiliação da 
legenda. No documento de quatro páginas, ele descreve 
os motivos pelos quais resolveu deixar o partido que 
ajudou a fundar. A carta é endereçada à presidente do PT, 
senadora Gleisi Hoffmann.  
Fonte: goo.gl/wpSpbf (Adaptado).  

 
1.2. DELAÇÃO PREMIADA DE LÚCIO FUNARO 
Lúcio Bolonha Funaro  é um economista e ficou conhecido 
no cenário político nacional por sua atuação como 
operador financeiro e pelo envolvimento em escândalos 
políticos nas últimas duas décadas (ex: Banestado, 
Mensalão, CPI do Correio e Operação Lava Jato). 
Desde de 2016, após ser preso na Operação Lava Jato, 
apontado como operador financeiro dos esquemas de 
corrupção do PMDB, o nome de Lúcio Funaro ganhou 
destaque na mídia. 

Em setembro de 2017, o ministro do Supremo Tribunal 
Federal, Edson Fachin (relator da Lava Jato), 
homologou o acordo de delação premiada de Lúcio 
Funaro.  
 
Fachin homologa delação de Funaro, e PGR man-
tém plano de acusar Temer (05/09/2017) 
O ministro Edson Fachin, relator dos casos da Lava 
Jato no STF (Supremo Tribunal Federal), homologou 
(validou) a delação premiada do corretor de valores Lú-
cio Funaro.  
Preso em Brasília desde julho de 2016, Funaro forne-
ceu informações à PGR (Procuradoria-Geral da Repú-
blica) sobre um suposto esquema de corrupção envol-
vendo principalmente políticos do PMDB. 
Ele é apontado por investigadores como operador de 
propina ligado ao ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-
RJ), que está preso no Paraná. 
Fonte: goo.gl/6DsfPo (Adaptado). 

 
Em delação, Funaro diz que Temer recebeu propina 
de R$ 20 milhões de dono da Gol (10/09/2017) 
O operador financeiro Lúcio Bolonha Funaro acusou 
o presidente Michel Temer de receber propina de R$ 
20 milhões de Henrique Constantino, um dos fundado-
res da Gol Linhas Aéreas, em troca de apoio ao projeto 
de abertura do setor aéreo ao capital estrangeiro. A su-
posta propina teria sido paga em horas de voo na cam-
panha eleitoral de 2014. 
No passado, com apoio do governo Temer, durante o 
processo de impeachment da ex-presidente Dilma Ro-
usseff, a Câmara aprovou medida provisória que permi-
tia 100% do controle acionário de empresas aéreas bra-
sileiras pelo capital externo. Funaro fez a acusação em 
um dos depoimentos de sua delação premiada, homo-
logada pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava-Jato 
no Supremo Tribunal Federal (STF). 
Fonte: goo.gl/LZ2FpT (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

 

Inicialmente, é interessante o candidato se familiarizar com Lúcio 
Funaro, pois o seu nome aparecerá muito nos noticiários dos pró-
ximos meses. 
 
É importante lembrar que Lúcio Funaro: 

-  Foi preso em 2016, pela Operação Lava Jato. 
- É apontado como ums dos principais operadores finaceiros 
dos esquemas de corrupção do PMDB. Possui vínculo estreito 
com os ex-deputados Eduardo Cunha e Geddel Vieira Lima. 
-  Teve acordo de delação premiada recém-homologdo pelo 
STF. 
 
Fique de olho: 
A delação premiada de Lúcio Funaro terá inúmeros desdo-
bramentos com potencial para compor as provas de Atuali-
dades.  
 
1.3. GEDDEL VIEIRA LIMA 
O nome do ex-ministro Geddel Vieira Lima já foi abor-
dado nos meses anteriores da Apostila, com destaque 
para o caso que envolveu sua prisão preventiva, no âm-
bito da Operação Cui Bono (investiga quadrilha que ar-
recadava propinas na Caixa Econômica Federal).  
Em setembro de 2017, a PF encontrou impressões di-
gitais de Geddel num apartamento em Salvador, onde 
existiam R$ 51 milhões em dinheiro vivo.  
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PF acha digitais de Geddel no bunker de R$ 51 mi-
lhões (06/09/2017) 
A Polícia Federal achou impressões digitais do ex-mi-
nistro Geddel Vieira Lima no apartamento do bairro da 
Graça, em Salvador, onde foram encontrados incríveis 
R$ 51 milhões em dinheiro vivo. As impressões foram 
identificadas em malas e caixas onde estavam estoca-
das as cédulas.  
O imóvel foi cedido a Geddel pelo empresário Silvio Sil-
veira. Intimado pela PF, Silveira declarou que ‘não sabia’ 
que o imóvel era usado para ocultar a fortuna. Ele contou 
que o ex-ministro pediu o apartamento ‘emprestado’ para 
guardar bens do pai (falecido em janeiro de 2016). 
Geddel está em regime de prisão domiciliar. Ele é in-
vestigado por supostamente embaraçar as investiga-
ções da Cui Bono. Ele ocupa um apartamento a cerca 
de um quilômetro do local onde a PF pegou os R$ 51 
milhões. 
Fonte: goo.gl/rw1Cz2 (Adaptado). 

 
PF prende Geddel Vieira e ex-ministro deve ficar 
preso em Brasília (08/09/2017) 
A Polícia Federal prendeu o ex-ministro Geddel Vieira 
Lima (PMDB). A medida é mais uma fase da Operação 
Cui Bono, um desdobramento da Lava Jato conduzido 
pelo Ministério Público Federal no Distrito Federal. 
Geddel deverá ficar preso em Brasília. Ele foi encon-
trado pelos policiais em sua casa, onde cumpria prisão 
domiciliar. 
Fonte: goo.gl/4k31Uc (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Questões sobre o caso podem ser abordadas em duas ver-
tentes: 
- Nome do político preso após PF encontrar R$51 milhões 
em dinheiro vivo num apartamento: 
R: Geddel Vieira Lima (PMDB), ex-deputado federal e ex-mi-
nistro.  
- Nome da Operação da PF que encontrou R$51 milhões em 
dinheiro vivo num apartamento e que culminou na prisão 
de Geddel Vieira Lima: 
R: Operação Tesouro Perdido, desdobramento da Operação 
Cui Bono. 
 
Lembre-se: Desde julho de 2017, Geddel Vieira Lima cumpria 
prisão domiciliar, no âmbito da Operação Cui Bono, sob a 
acusação de obstrução à justiça e atrapalhar as investiga-
ções sobre desvios na Caixa Econômica Federal.  
 
1.4. SÉRGIO CABRAL 
O ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio 
Cabral, é reú em diversos processos e, inclusive, já 
sofreu algumas condenações. 
Em setemebro de 2017, Sérgio Cabral foi condenado a 
45 anos de prisão. 
 
Sérgio Cabral é condenado a 45 anos de prisão, 
maior pena já aplicada a um político brasileiro 
(21/09/2017) 
Na maior pena de prisão já aplicada a um político do 
Brasil, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio 
Cabral (PMDB), foi condenado a 45 anos e 2 meses de 
cadeia pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal 
Criminal do Rio de Janeiro. A punição envolve os 
crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e 
chefia de organização criminosa. Essa também foi a 

mais rigorosa punição aplicada até agora contra um réu 
da Operação Lava Jato. Na sentença, Cabral foi 
considerado o “grande líder da organização criminosa” 
e beneficiário de um esquema de corrupção que 
desviou milhões dos cofres do governo do Rio de 
Janeiro entre 2007 e 2016. 
Fonte: goo.gl/QybxnZ (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

A condenação de Sérgio Cabral deve ser observada com 
atenção devido à sua representatividade, pois se refere a 
maior pena aplicada a um político no Brasil (45 anos e 2 
meses). É imporante lembrar: 
- Operação vinculada à condenação: 
R: Operação Lava Jato. 
- Acusação: 
R: Crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e chefia 
de organização criminosa. 
 

FALANDO NISSO 

ANTHONY GAROTINHO, EX-GOVERNADOR DO 
RIO, É PRESO E VAI PARA CAMPOS (13/09/2017) 
A Polícia Federal prendeu o ex-governador do Rio, An-
thony Garotinho, do PR. Ele é acusado de comprar vo-
tos nas eleições municipais de 2016, em Campos, no 
Norte Fluminense, e vai cumprir prisão domiciliar. 
Ele é acusado de compra de votos usando o programa 
Cheque Cidadão, uma quantia mensal paga pela pre-
feitura a famílias de baixa renda. 
Na sentença publicada nesta quarta, o juiz converteu a 
pena de 9 anos, 11 meses e 10 dias em prisão domiciliar 
até o julgamento da ação em segunda instância. Ele en-
tendeu que o ex-governador continua cometendo crimes, 
como ameaça a testemunhas e destruição de provas. 
Esse é o terceiro pedido de prisão contra o ex-governa-
dor em dez meses. Em novembro de 2016, ele foi preso 
preventivamente pelo mesmo crime. Foi levado para o 
hospital com problemas cardíacos e resistiu à transfe-
rência para um presídio. Oito dias depois da prisão, 
o Tribunal Superior Eleitoral mandou soltar Anthony 
Garotinho.  
Fonte: goo.gl/oHTTUf (Adaptado). 

 

Fique de Olho: A banca pode trazer uma questão composta 
citando os fatos envolvendo os ex-governadores Sérgio 
Cabral e Anthony Garotinho. Neste caso, não confunda as 
motivações para as condenações: 
- Sérgio Cabral: crimes de corrupção passiva, lavagem de 
dinheiro e chefia de organização criminosa (Operação Lava 
Jato – Calicute). 
- Anthony Garotinho: compra de votos (Operação 
Chequinho).  
 
1.5. DELAÇÃO PREMIADA DA JBS 
As delações premiadas dos sócios e executivos da 
empresa JBS continuam gerando desdobramentos 
importantes.  
Em setembro de 2017, destacam-se a entrega de novos 
aúdios à Procuradoria-Geral da República (PGR) e a 
prisão de Joesley Batista. 
 
Joesley Batista decide entregar novos áudios de 
seu gravador à PGR (31/08/2017) 
O empresário Joesley Batista decidiu entregar novos 
áudios de conversas que teve com políticos para a PGR 
(Procuradoria-Geral da República). 
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Ele tem até hoje para complementar o acordo de dela-
ção premiada que fez com os procuradores com docu-
mentos, planilhas e extratos que confirmem os depoi-
mentos que prestou ao fechar a colaboração. 
Fonte: goo.gl/NmAK59 (Adaptado). 

 

Joesley Batista, do grupo JBS, chama Temer de 'la-
drão-geral da República' (02/09/2017) 
O empresário Joesley Batista, do grupo JBS, chamou o 
presidente Michel Temer de “ladrão-geral da República” 
e disse que ele “envergonha” todos os brasileiros. 
Delator da Lava Jato, Joesley afirmou em nota que a 
colaboração premiada é um direito e que o ataque a 
essa prerrogativa revela a “incapacidade” de Temer se 
defender “dos crimes que comete.” 
Fonte: goo.gl/vyG6Ep (Adaptado). 

 
PGR abre investigação que pode cancelar delação 
premiada da JBS (04/09/2017) 
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, abriu 
investigação interna para rever a delação premiada de 
três dos sete executivos da JBS do Grupo J&F: Joesley 
Batista, Ricardo Saud e Francisco de Assis e Silva. Em 
conversa gravada aparentemente sem querer, os dois 
primeiros teriam dito que tinham sido ajudados pelo ex-
procurador Marcello Miller na elaboração da proposta 
de colaboração assinada com a Procuradoria-Geral da 
República (PGR). Há indícios de que a conversa foi 
gravada em 17 de março, quando Miller ainda era 
procurador da República. Em 5 de abril, ele se afastou 
da instituição e logo depois passou a atuar como 
advogado dos delatores. 
Se a delação for anulada, os colaboradores podem 
perder parte ou todos os benefícios obtidos com o 
acordo. Janot ressaltou, no entanto, que as provas 
obtidas até agora não serão anuladas. Em declaração 
à imprensa, ele considerou o fato “gravíssimo”. 
Fonte: https://goo.gl/gEj2Ab (Adaptado). 
 

Supremo Tribunal Federal divulga conteúdo dos 
áudios da JBS (06/09/2017) 
O Supremo Tribunal Federal (STF) liberou há pouco a 
íntegra dos áudios entregues por advogados da JBS à 
Procuradoria-Geral da República (PGR). O conteúdo 
das gravações traz evidências de informações que 
foram omitidas pelos delatores durante as 
investigações no âmbito da Operação Lava Jato. 
Na conversa gravada entre Joesley Batista e Ricardo Saud, 
os executivos dão evidências de irregularidades que teriam 
sido cometidas por autoridades da PGR e do STF. 
Entre os fatos omitidos na delação estaria o 
envolvimento do ex-procurador Marcelo Miller em 
crimes cometidos pelos empresários. Miller estava na 
procuradoria durante o período das negociações para a 
delação e deixou o cargo para atuar em um escritório 
de advocacia em favor da JBS. Em nota, Miller negou 
as acusações de ter atuado como “agente duplo” e diz 
que não cometeu ato de improbidade administrativa. 
Fonte: goo.gl/urPTmt (Adaptado). 

 
JBS convidou Marcello Miller para sua diretoria an-
ticorrupção (06/09/017) 
A JBS convidou, em fevereiro deste ano, o ex-procura-
dor da República Marcello Miller para ocupar o cargo de 
diretor global de compliance (departamento anticorrup-
ção) da companhia, setor que estava sendo criado 
como resposta às descobertas de ilícitos praticados 
pelo grupo. 

Na ocasião, Miller ainda fazia parte dos quadros do Mi-
nistério Público Federal. Ele só saiu da Procuradoria no 
dia 5 de abril. 
Miller é citado por Joesley Batista, dono da JBS, e o 
diretor de relações institucionais da empresa, Ricardo 
Saud, que, em conversa gravada, disseram que ele os 
ajudou enquanto negociavam acordo de delação premi-
ada na Lava Jato. Miller nega. 
Fonte: goo.gl/YMU7L2 (Adaptado). 
 

Janot pede prisão de Joesley, Saud e ex-procurador 
Miller (08/09/017) 
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, 
enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedido de 
prisão do empresário Joesley Batista, um dos donos do 
Grupo J&F, segundo apurou o Estado. O pedido ainda 
precisa ser analisado pelo ministro Edson Fachin, 
relator do caso na Corte. 
Além de Joesley, o procurador-geral pediu que o Su-
premo autorize a prisão de Ricardo Saud, diretor da 
J&F, e do ex-procurador Marcello Miller. 
Fonte: goo.gl/xnDEaq (Adaptado). 
 

Joesley é preso por decisão de Fachin. Delação da 
JBS é suspensa (10/09/017) 
O ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Edson Fa-
chin decretou a prisão temporária de Joesley Batista e 
Ricardo Saud, executivos da JBS que haviam feito 
acordo de delação premiada com o Ministério Público 
Federal. A prisão temporária foi determinada com base 
no pedido apresentado pelo procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot. Fachin não autorizou, porém, a pri-
são do ex-procurador da República Marcello Miller. No 
despacho com sua decisão, o ministro Fachin definiu o 
prazo de cinco dias para a prisão temporária. Ele tam-
bém suspendeu, temporariamente, o acordo de colabo-
ração premiada firmado junto ao MPF. Fachin sustenta 
que o diálogo gravado involuntariamente por Saud e Jo-
esley revela uma possível quebra do acordo de colabo-
ração premiada. 
Fonte: goo.gl/kAZp1b (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

- Joesley Batista entregou novos áudios de conversas que 
teve com políticos para a PGR. 
- Em virtude dos novos áudios, a PGR abriu investigação que 
pode cancelar o acordo de delação premiada de executivos 
da JBS. 
- O Ministro Edson Fachin, do STF, suspendeu a delação pre-
miada firmada entre a JBS e o MPF, bem como decretou a 
prisão temporária de Joesley Batista e Ricardo Saud (execu-
tivos da JBS). 
Atenção: O ex-procurador da República, Marcello Miller, é 
acusado de ter orientado os executivos da JBS nas negocia-
ções do acordo de delação premiada, quando ainda ocupava 
o cargo de procurador. 
 

1.6. MICHEL TEMER 
Em setembro de 2017, o Procurador-Geral da República, 
Rodrigo Janot, enviou uma segunda denúncia contra o 
presidente Michel Temer ao Supremo Tribunal Federal. 
 

Nova denúncia aponta Temer como líder de uma or-
ganização criminosa (15/09/2017)  
Para Rodrigo Janot, Temer também participou da 
compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha e 
do operador Lúcio Funaro. 
Fonte: goo.gl/4eytAm (Adaptado). 
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Após decisão do STF, denúncia contra Temer é en-
viada à Câmara dos Deputados (21/09/2017) 
A ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), enviou para Câmara dos Deputa-
dos a segunda denúncia apresentada pelo então pro-
curador-geral da República (PGR) Rodrigo Janot contra 
o presidente Michel Temer.  
Fonte: goo.gl/6HQoL2 (Adaptado). 

 
STF aprova envio de denúncia contra Temer à Câ-
mara; o que acontece agora? (21/09/2017) 
Com a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de 
rejeitar o recurso da defesa de Michel Temer (PMDB), 
a segunda denúncia contra o presidente apresentada 
pelo ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot 
foi recebida pela Câmara dos Deputados.  
 

Próximas etapas do processo: 
O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), deverá 
encaminhar uma notificação ao Palácio do Planalto, 
para que o presidente seja informado oficialmente do 
processo e possa apresentar sua defesa. Em seguida, 
Maia deverá remeter a denúncia CCJ (Comissão de 
Constituição e Justiça). 
Após apresentada a defesa, a CCJ tem cinco ses-
sões para votar o parecer do relator sobre a acusação. 
O texto final aprovado será encaminhado ao plenário da 
Câmara, para ser aceito ou rejeitado.  
No plenário, o pedido de abertura de investigação no 
STF ou de seu arquivamento – a depender do texto final 
da CCJ – precisa ser aprovado por dois terços dos de-
putados, ou seja, ter ao menos 342 votos dentre os 513 
parlamentares.  
Se a Câmara vetar a tramitação da denúncia, a investi-
gação contra Temer será arquivada até que ele deixe o 
cargo. Caso a Câmara autorize a tramitação, o pro-
cesso volta para o STF. Lá, os 11 ministros deverão de-
cidir se aceitam a acusação, ou seja, se abrem pro-
cesso criminal contra Temer e os outros acusados. Só 
após o processo ser instaurado que serão analisadas 
provas e ouvidas testemunhas.  
Se a denúncia for aceita, o presidente se torna réu e 
fica afastado de suas funções por até 180 dias. Caso o 
processo não seja julgado neste prazo, Temer retorna 
ao cargo, mas continua respondendo à ação no 
Supremo. Se for condenado, o presidente pode até 
perder o cargo, além de estar sujeito à pena de prisão 
pelos crimes de que foi acusado. No período de 
afastamento temporário da Presidência, quem assume 
o cargo é o presidente da Câmara, atualmente Rodrigo 
Maia. 
Fonte: goo.gl/UbTZry (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

O que é a “SEGUNDA” acusação contra Michel Temer: 
R: Michel Temer é acusado pelo procurador-geral da Repú-
blica, Rodrigo Janot, de ser o líder de uma organização cri-
minosa e de obstrução à justiça, ao participar da compra do 
silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha e do operador Lúcio 
Funaro.  
 

Lembre-se:  
- Os donos da JBS, Joesley e Wesley Batista, disseram em 
delação à PGR que gravaram o presidente Michel Temer 
dando aval para comprar o silêncio do deputado cassado e 
ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), depois que ele foi preso na operação Lava Jato.  

- Foi combinado o pagamento de R$ 500 mil semanais por 
20 anos. 
- Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor de Michel Temer, foi fil-
mado (PMDB-PR) recebendo R$ 500 mil de propina do grupo 
JBS. 
 
Fique de Olho: Em outubro ocorrerão desdobramentos sobre 
o caso.  
 
1.7. AÉCIO NEVES 
O senador Aécio Neves foi um dos políticos mais afeta-
dos pelas delações dos sócios e executivos do grupo 
JBS. Em setembro de 2017, o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) decidiu afastá-lo do mandato. 
 
STF afasta Aécio Neves do mandato (26/09/2017) 
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu, por 3 votos a 2, afastar o senador Aécio 
Neves (PSDB-MG) do mandato parlamentar. Votaram 
pelo afastamento do senador mineiro os ministros Luís 
Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux, en-
quanto Marco Aurélio Mello e Alexandre de Moraes fi-
caram vencidos. 
Aécio também está impedido de deixar o país, deve se 
recolher durante a noite em sua residência e não pode 
manter contato com outros investigados. O colegiado 
analisou, e negou, um pedido de prisão feito pelo ex-
procurador-geral da República Rodrigo Janot contra o 
tucano, com base nas delações premiadas de executi-
vos da JBS. Em junho, Janot denunciou Aécio Neves 
ao STF pelos crimes de corrupção passiva e obstrução 
à Justiça. A Primeira Turma ainda não decidiu se coloca 
o tucano no banco dos réus. 
O senador foi gravado em uma conversa com o empre-
sário e delator Joesley Batista, em um hotel em São 
Paulo, na qual pediu 2 milhões de reais para custeio de 
sua defesa na Operação Lava Jato. O dinheiro foi efeti-
vamente entregue pelo diretor de relações institucio-
nais, Ricardo Saud, a Frederico Pacheco de Medeiros, 
primo de Aécio, em quatro parcelas de 500.000 reais 
em dinheiro vivo. A Polícia Federal filmou as entregas 
em ações controladas a partir dos acordos de delação 
da JBS. 
Fonte: goo.gl/x78t55 (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

 

- Aécio Neves é acusado de corrupção passiva pelo suposto 
recebimento de R$ 2 milhões em propina da JBS e por obs-
trução de Justiça por tentar impedir os avanços da Opera-
ção Lava Jato. 
- O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, 
denúnciou Aécio Neves no STF e pediu sua prisão, com base 
na delação dos empresários do Grupo J&F. 
- A Primeira Turma do STF decidiu afastar o senador Aécio 
Neves do cargo.  
- O STF também impôs medidas cautelares a Aécio Neves, 
que ficou impedido de deixar o país, além de ter de se 
recolher durante a noite em sua residência e não poder 
manter contato com outros investigados.  
 
Importante: Após adelação da JBS, foi a segunda vez que o 
STF afastou Aécio Neves do mandato.  
 
Fique de Olho: Em outubro ocorrerão desdobramentos sobre 
o caso.  
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1.8. RAQUEL DODGE: PROCURADORA-GERAL DA 
REPÚBLICA 

 
RAQUEL DODGE ASSUME COMANDO DA 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 
(18/09/2017) 
A nova procuradora-geral da República, Raquel Dodge, 
tomou posse em Brasília. Na cerimônia, ela disse que 
o brasileiro não tolera a corrupção. 
Raquel Dodge cumprimentou o antecessor, Rodrigo Ja-
not, que não estava presente. Ela é tida como inte-
grante de um grupo adversário de seu antecessor. 
Antes mesmo de assumir o cargo, a nova procuradora-
geral anunciou mudanças na equipe da Lava Jato. To-
dos os procuradores do grupo de trabalho criado por 
Rodrigo Janot informaram que devem retomar suas 
funções nos estados, mas a maioria disse que tem in-
teresse em ajudar a equipe de Dodge por um período. 
No discurso, Dodge não mencionou a operação, mas 
diversas vezes enfatizou o combate à corrupção. 
Fonte: goo.gl/ufgt9t (Adaptado). 

 
RAQUEL DODGE OFICIALIZA TROCA DE 
PROCURADORES NA EQUIPE DA LAVA-JATO (19/09/017) 

A nova procuradora-geral da República, Raquel Dodge, 
oficializou a troca de procuradores na equipe da Lava-
Jato, com a publicação dos novos nomes no Diário 
Oficial. 
O grupo de trabalho mantém 2 procuradores da equipe 
de Rodrigo Janot e tem 6 novos integrantes. São 
procuradores experientes, que atuaram nas 
investigações do mensalão do PT, na Operação 
Zelotes – sobre fraudes bilionárias no pagamento de 
tributos – e também no caso que levou à prisão do ex-
ministro Geddel Vieira Lima. 
O grupo da Lava Jato terá dedicação exclusiva e será 
coordenado pelo procurador José Alfredo de Paula 
Silva. 
Fonte: goo.gl/w3RWwY (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

 

O candidato deve-se lembrar dos seguintes aspectos sobre a 
mudança no comando da Procuradoria-Geral da República: 
- Nome da nova procuradora-geral da República: 
R: Raquel Dodge. 
- Fatos políticos envolvendo a nomeação: 
R: Raquel Dodge foi nomeada pelo presidente Michel Te-
mer. O presidente quebrou a tradição de indicar o nome 
mais votado na lista tríplice enviada pela Associação Nacio-
nal dos Procuradores da República (ANPR), pois Dodge foi 
a segunda procuradora mais votada na lista. Raquel Dodge 
não é alinhada ao ex-procurador Rodrigo Janot, com quem 
Temer teve divergências.  
 

Importante: Raquel Dodge promoveu troca de procuradores 
na equipe da Operação Lava Jato. 
 

Atenção: Raquel Dodge é a primeira mulher a ocupar o 
cargo. 

 
1.9. REFORMA POLÍTICA 
As discussões sobre a reforma política no Brasil tiveram 
sequência no mês de setembro, com destaque para o 
aval do Senado para criação de um fundo eleitoral para 
custear as campanhas eleitorais. 

SENADO APROVA CRIAÇÃO DE FUNDO ELEITO-
RAL DE R$ 1,7 BILHÃO (26/09/2017) 
O Senado aprovou um projeto que cria o Fundo Espe-
cial de Financiamento de Campanha, destinado a cus-
tear campanhas eleitorais. Em votação simbólica, a 
maioria dos senadores decidiu pela destinação de ao 
menos R$ 1,7 bilhão em recursos públicos para o pro-
cesso eleitoral em 2018. A medida é vista como alter-
nativa ao financiamento empresarial de campanha, pro-
ibido pelo Supremo Tribunal Federal. 
O projeto deve ser votado pela Câmara dos Deputados. 
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
disse que a prioridade será concluir a votação da pro-
posta de emenda à Constituição (PEC) que acaba com 
as coligações em 2020 e cria uma cláusula de desem-
penho para os partidos. 
Depois disso, os deputados devem discutir o projeto do 
fundo. Para Maia, a redução do valor destinado às cam-
panhas tornou o projeto mais “palatável” porque o valor 
inicial, de R$ 3,6 bilhões, estava “muito fora da reali-
dade”. Para que as novas regras tenham validade na 
próxima eleição, precisam ser aprovadas nas duas Ca-
sas antes de 7 de outubro. 
Fonte: goo.gl/54LGUk (Adaptado). 

 
Senado aprova criação de fundo para bancar 
campanhas com recursos públicos (26/09/207) 
Senado aprovou a criação de um fundo eleitoral para 
financiar as campanhas com recursos públicos.  
Com a aprovação, a proposta seguirá para a Câmara 
dos Deputados. 
Pela proposta aprovada, o fundo será composto por: 
- 30% do total das emendas parlamentares de bancada 
constantes da Lei Orçamentária Anual. Os recursos 
abastecerão o fundo exclusivamente em ano eleitoral. 
As emendas de bancada consistem em indicações fei-
tas pelos parlamentares de um estado para aplicação 
de recursos do Orçamento da União em obras e servi-
ços no estado deles; 
- Montante referente à isenção fiscal das emissoras co-
merciais de rádio e TV que veicularam, em 2017 e 
2016, a propaganda partidária, exibida fora do período 
eleitoral e que será extinta. O horário eleitoral gratuito 
ficará mantido. 
R$ 1,8 bilhão 
- Pelas estimativas do relator, Armando Monteiro (PTB-
PE), com essas fontes, o fundo pode ter entre R$ 1,7 
bilhão e R$ 1,8 bilhão. 
- A maior parte, cerca de R$ 1,3 bilhão será referente 
às emendas. 
Fonte: goo.gl/gsta9M (Adaptado). 

 
 

DIRETO AO PONTO 

 

- Em 2015, o Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu a doa-
ção de empresas para campanhas eleitorais. 
- Em 2017, parlamentares apresentaram uma proposta de 
criar um fundo público de $ 3,6 bilhões para financiamento 
das campanhas. 
- Em setembro de 2017, o senado aprovou a destinação de 
ao menos R$ 1,7 bilhão em recursos públicos para o pro-
cesso eleitoral em 2018.  
 

Fique de Olho: Em outubro ocorrerão novidades sobre a 
reforma política.  
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2. CENÁRIO POLÍTICO NO MUNDO 

 
2.1. VENEZUELA 
A crise econômica, política e social na Venezuela é um 
dos temas abordados mensalmente pela Apostila.  
Em setembro de 2017, as principais notícias sobre o 
país destacaram a repressão do governo aos meios de 
comunicação e reforçaram a falta de medicamentos, 
especificamente vacinas, no país. 
 
Regime aumenta pressão sobre meios de 
comunicação na Venezuela (01/09/2017) 
O regime venezuelano voltou a atacar meios de comu-
nicação que não sejam simpáticos à gestão de Nicolás 
Maduro valendo-se de regras pouco claras para impedir 
que continuem operando. 
Nos últimos 15 dias, o Conselho Nacional de Teleco-
municações (Conatel) tirou do ar dois canais colombia-
nos que tinham o sinal distribuído na Venezuela por 
operadoras de TV por assinatura e fechou duas rádios 
críticas em Caracas. 
 

 
 
Fonte: goo.gl/Gn5ebn (Adaptado). 

 
Escassez e falta de vacinas fazem difteria reapare-
cer na Venezuela (07/09/2017) 
A epidemia de difteria que começou no final de 2016 na 
Venezuela continua fazendo vítimas e até agora não se 
sabe a real extensão do problema, concentrado na re-
gião de fronteira com o Brasil. 
De acordo com informações da Organização Pan-ame-
ricana de Saúde (Opas), 447 casos suspeitos de difteria 
foram registrados no país entre setembro do ano pas-
sado e julho deste ano. A Sociedade Venezuelana de 
Saúde Pública, por sua vez, contabiliza em cerca de 50 
o número de mortes devido à doença nos últimos 12 
meses. 
Quase 70% das vítimas dos poucos casos que passa-
ram por exames de confirmação têm entre 0 e 19 anos. 
Até o momento, 17 dos 23 estados venezuelanos já re-
gistraram casos suspeitos de difteria. 
A estimativa da Sociedade Venezuelana de Saúde é 
que estejam em falta no país cerca de 80% dos medi-
camentos necessários para a população. Remédios 
simples como antibióticos, anti-inflamatórios ou mesmo 
aqueles de uso contínuo, como insulina, são extrema-
mente difíceis de serem encontrados. 
Fonte: goo.gl/ssRtvY (Adaptado). 

DIRETO AO PONTO 

 

- O governo Venezuelano tem reprimido os meios de comu-
nicação que fazem críticas à atual gestão. Em 2017, foram 
registrados mais de quinhentos casos de violação de liber-
dade de expressão no país.  
- A Venezuela sofre uma crise de abastecimento que afeta 
bens básicos, como alimentos e medicamentos. A Organiza-
ção Pan-americana de Saúde divulgou dados que demons-
tram mais de 400 casos de difteria no país ao longo do úl-
timo ano. Especialistas relacionam o reaparecimento da do-
ença à falta de vacinas.  
 
2.2. COLÔMBIA: FARC VIRAM PARTIDO POLÍTICO 
Em 2016, após 52 anos de conflito, o governo colombi-
ano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia 
(FARC) assinaram um acordo de paz.  
O acordo foi composto por uma série de termos, que 
aos poucos começam a se concretizar, como, por 
exemplo, a transformação das FARC em um partido po-
lítico, fato oficializado em setembro de 2017. 
 
Farc mudam de nome e viram partido político na 
Colômbia (01/09/2017) 
As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia 
(Farc) anunciaram seu novo nome como partido político 
colombiano ao fim de uma semana de reuniões em Bo-
gotá.    
Agora, a nova legenda se chamará Força Alternativa 
Revolucionária do Comum, mantendo a sigla Farc.  
A decisão foi tomada após votação entre a nova direção 
da sigla política.  No encontro de quatro dias, 1,2 mil 
delegados participaram e definiram qual será o futuro 
da sigla. Além disso, o grupo definiu quem serão os 
candidatos para as eleições presidenciais do ano que 
vem.    
A nova bandeira da Farc é branca com uma rosa ver-
melha, que tem em seu meio uma estrela vermelha. A 
imagem foi usada por anos pelos guerrilheiros.   
Fonte: goo.gl/KtdtEg (Adaptado). 

 
Timochenko é eleito presidente do partido político 
das Farc (05/09/2017) 
Rodrigo Londoño Echeverri, o Timochenko, líder das 
Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), 
foi eleito como presidente do partido político Força Al-
ternativa Revolucionária do Comum, que surgiu após a 
desmobilização da guerrilha.  
No último dia 1º de setembro, o movimento informou 
que a direção do partido político estará composta de 
111 integrantes, entre eles várias mulheres. 
Fonte: goo.gl/vfSRTb (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

 

- As FARC, antiga organização guerrilheira, se tornaram ofi-
cialmente um partido político.  
 

Importante: a organização adotará a mesma sigla - FARC, 
no entanto, ocorreu modificação na nomenclatura. 
 

Antes: Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. 
 

Agora: Força Alternativa Revolucionária do Comum.  
- Rodrigo Londoño Echeverri, o Timochenko, um dos respon-
sáveis pelo acordo de paz, foi eleito presidente do partido po-
lítico. 

http://www.neafconcursos.com.br/


 

 

ATUALIDADES – SETEMBRO DE 2017 

 

43 NEAF CONCURSOS – Av. São Luís, 86 – 2º Andar – República – São Paulo/SP - Tel. (11) 3129-4356 
 

www.neafconcursos.com.br 
 

A reprodução não autorizada deste material sujeita o infrator às penas previstas em Lei.  

FALANDO NISSO 

Governo da Colômbia anuncia cessar-fogo com 
guerrilha do ELN (04/09/2017) 
O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, anun-
ciou um acordo de cessar-fogo bilateral com o grupo 
rebelde marxista ELN (Exército de Libertação Nacio-
nal), o principal ainda em atividade no país. Segundo 
Santos, o acordo entrará em vigor em 1º de outubro e 
terá uma vigência inicial de 102 dias, ou seja, irá até 12 
de janeiro de 2018.  
Fonte: goo.gl/S95aZW (Adaptado). 

 
2.3. COREIA DO NORTE 
Assim como a Venezuela, a Coreia do Norte tem sido 
tema frequente da Apostila, principalmente em fatos li-
gados à tensão entre o país e os Estados Unidos.  
Em setembro de 2017, ocorreram fatos muito importantes 
sobre o tema, como a realização de novos testes nuclea-
res por parte da Coreia do Norte e o estabelecimento de 
sanções por parte do Conselho de Segurança da ONU. 

 
Coreia do Norte faz teste nuclear e anuncia ter 
bomba H pronta para lançamento (03/09/2017) 
A Coreia do Norte anunciou a realização bem-sucedida 
de um teste nuclear com uma bomba que poderia ser 
transportada por um míssil de longo alcance. 
Horas depois de sismógrafos terem detectado um tre-
mor no território do país asiático, suas autoridades emi-
tiram um comunicado informando que o sexto teste nu-
clear de sua história fora um "perfeito sucesso". 
Segundo Pyongyang, a arma testada foi uma bomba 
termonuclear, cujo potencial destrutivo é muito maior 
que o de bombas atômicas. 
Para analistas internacionais, é um sinal claro de que a 
capacidade nuclear norte-coreana está avançando, 
ainda que as afirmações do governo sobre sua disponi-
bilidade para uso devam ser tratadas com precaução. 
Fonte: goo.gl/aoY5md (Adaptado). 

 
Coreia do Norte recebe mais sanções do Conselho 
de Seguranca da ONU (11/09/2017) 
O Conselho de Segurança da ONU decidiu impor novas 
sanções contra a Coreia do Norte.   
A aprovação foi unânime. As novas sanções incluem 
limitar a venda de petróleo para o país e proibir que a 
comunidade internacional compre produtos têxteis da 
Coreia do Norte. 
As sanções são resposta ao teste nuclear feito no dia 
3, quando a Coreia do Norte detonou sua bomba 
atômica mais poderosa até hoje.  
Os Estados Unidos encabeçaram a aplicação das 
novas sanções, mas defendiam sanções muito mais 
duras, por exemplo, não só limitar, mas proibir venda 
de petróleo para o país e congelar ativos do ditador Kim 
Jong-un no exterior. 
Mas teve que ceder e aceitar sanções menos rigorosas 
por causa da oposição da China e da Rússia, que têm 
poder de veto no conselho e poderiam barrar as sanções. 
Fonte: goo.gl/QFSb86 (Adaptado). 

 
Coreia do Norte rejeita novas sanções da ONU e 
ameaça Estados Unidos (12/09/2017) 
Coreia do Norte rejeitou uma resolução do Conselho de 
Segurança da ONU que impôs sanções mais rígidas a 
Pyongyang, e disse que os Estados Unidos enfrentarão 
em breve "a maior dor" que já sentiram. 
Fonte: goo.gl/uDmCLN (Adaptado). 

Coreia do Norte lança novo míssil, que sobrevoa o 
Japão e cai no Pacífico (14/09/2017) 
A Coreia do Norte lançou um novo míssil a partir de 
uma área próxima da capital Pyongyang, que então so-
brevoou o Japão e caiu no Oceano Pacífico. 
Em comunicado, o Comando de Defesa Aeroespacial 
dos EUA (Norad) disse se tratar de um míssil balístico 
de alcance intermediário, que não ofereceu riscos a 
Guam ou aos Estados Unidos, e que o lançamento 
ocorreu a partir das proximidades de Sunan. 
O Conselho de Segurança da ONU irá se reunir na 
tarde desta sexta para discutir o novo lançamento. 
Fonte: goo.gl/Wi2Dzx (Adaptado). 

 
Coreia do Norte cita guerra e ameaça aviões dos 
EUA (26/09/2017) 
O ministro de Relações Exteriores norte-coreano, Ri 
Yong-ho, afirmou que o presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, declarou guerra ao seu país. 
De acordo com Ri, a Coreia do Norte tem o direito de 
tomar as medidas cabíveis contra os EUA como a de 
derrubar os bombardeiros que se aproximarem do país 
asiático, mesmo se eles não estiverem no espaço aé-
reo norte-coreano. 
No sábado, bombardeiros americanos voaram próxi-
mos à região costeira norte-coreana para enviar uma 
"mensagem clara" a Pyongyang, segundo o Pentá-
gono. 
Fonte: goo.gl/XibCGC (Adaptado). 

 
EUA impõem sanções a oito bancos e 26 executivos 
da Coreia do Norte (26/09/2017) 
Os EUA impuseram sanções a oito bancos e 26 
executivos da Coreia do Norte que vivem no exterior, 
informou o Departamento do Tesouro. Segundo o 
governo, os punidos são acusados de alimentar 
financeiramente o desenvolvimento do programa 
nuclear do país. As sanções puderam ser realizadas 
após uma ordem executiva que o presidente 
americano, Donald Trump, assinou na semana 
passada para focar no acesso da Coreia do Norte ao 
sistema bancário internacional. 
Todos os oito bancos que foram punidos ficam na 
Coreia do Norte. Os 26 indivíduos sancionados são 
norte-coreanos empregados por bancos da Rússia, 
China, Líbia e Emirados Árabes Unidos. O secretário do 
Tesouro, Steven Mnuchin, disse que os EUA estão 
visando àqueles que facilitam as transações financeiras 
para a Coreia do Norte e que a medida é parte do 
esforço para isolar a Coreia do Norte. 
Fonte: goo.gl/nRS4gV (Adaptado). 

 
China fecha empresas da Coreia do Norte para 
cumprir sanções da ONU (28/09/2017) 
A China determinou o fechamento de companhias 
mantidas pela Coreia do Norte no país, o que corta uma 
fonte de receita no exterior para o isolado regime de 
Pyongyang. A decisão do regime chinês é tomada para 
atender às sanções aprovadas pelo Conselho de 
Segurança da Organização das Nações Unidas contra 
os programas nuclear e de mísseis norte-coreanos. 
A China é a principal parceira comercial e maior aliada 
da Coreia do Norte. A cooperação de Pequim é 
essencial para o sucesso das sanções, voltadas para 
impedir que os norte-coreanos obtenham 
mais tecnologia armamentista.  
Fonte: goo.gl/L98G31 (Adaptado). 
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DIRETO AO PONTO 

A Coreia do Norte efetuou dois testes militares de repercus-
são: 
- Teste de uma bomba nuclear.  
- Lançamento de um míssil. O míssil testado pela Coreia do 
Norte sobrevoou o Japão e caiu no Oceano Pacífico.  
 

Em respostas aos testes norte-coreanos, os EUA e o Conse-
lho de Segurança das Nações Unidas, estabeleceram san-
ções contra Coreia do Norte: 
- Limitar a venda de petróleo para o país e proibir que a 
comunidade internacional compre produtos têxteis da Coreia 
do Norte. 
- Sanções a oito bancos e 26 executivos da Coreia do Norte 
que vivem no exterior.  
Atenção: A apresentação das sanções é liderada pelos EUA e 
visam isolar a Coreia do Norte e consequentemente diminuir 
a capacidade financeira para investimento militar no país.  
Importante: A Rússia e, especialmente, a China, historica-
mente parceiros comerciais da Coreia do Norte, foram favo-
ráveis às sanções.  
Atenção: O clima de tensão, com provocações e ameaças, 
entre EUA e Coreia do Norte continua.  

 
2.4. DONALD TRUMP 
O presidente Donald Trump e sua política de governo, 
recheada de polêmicas, é um tema trabalhado mensal-
mente na Apostila.  
Em setembro de 2017, os principais acontecimentos 
vinculados ao presidente Donald Trump foram: 
- Mudanças na proteção para filhos de imigrantes ile-
gais; 
- Realização de discurso polêmico na Assembleia Geral 
da ONU, com ameaças à Coreia do Norte; 
- Polêmica associada à manifestação de jogadores de 
futebol americano contra violência policial a negros nos 
EUA. 
 
Trump acaba com proteção para filhos de                 
imigrantes ilegais (05/09/2017) 
O presidente americano, Donald Trump, tomou mais 
uma decisão polêmica e decretou o fim do programa 
que protege filhos de imigrantes ilegais de serem de-
portados. 
O chefe do Departamento de Justiça disse que o presi-
dente Trump decidiu encerrar o programa implemen-
tado pelo ex-presidente Barack Obama, porque é ilegal. 
Em 2012, o decreto beneficiou cerca de 800 mil filhos 
de imigrantes sem documentos que foram trazidos para 
os Estados Unidos pelos pais quando eram crianças. 
Esses jovens informaram nome e endereço ao governo 
e, em troca, além de serem protegidos de deportação, 
foram autorizados a estudar e trabalhar no país. 
Fonte: goo.gl/kz6ojA (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

- O ex-presidente Barack Obama implementou um programa 
que autorizava filhos de imigrantes ilegais, que entraram no 
EUA, ainda crianças, a estudar e trabalhar no país. O atual 
presidente Donald Trump cancelou o programa, o que per-
mitirá a deportação de filhos de imigrantes ilegais. 

 
Trump pede reforma da ONU com menos burocra-
cia e mais resultados (18/09/2017) 
O presidente dos EUA, Donald Trump, fez um discurso 
crítico às Nações Unidas, um dia antes do início da 

Assembleia Geral da ONU. O republicano pediu uma 
reforma na organização, que diminua as burocracias e 
traga mais resultados. 
Ao lado do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, 
Trump disse que o mau gerenciamento vem minando a 
atuação da organização. E, por isso, pediu que a ONU 
foque mais nas pessoas. 
Fonte: goo.gl/5rn2Ch (Adaptado). 
 

Donald Trump discursa na ONU e ameaça destruir 
a Coreia do Norte (19/09/2017) 
Em seu primeiro discurso na Assembleia Geral 
da ONU, o presidente americano Donald Trump não 
economizou ameaças no discurso contra a Coreia do 
Norte. Trump foi direto ao ponto ao falar sobre o pro-
grama nuclear norte-coreano e ameaçou destruir com-
pletamente o país do ditador Kim Jong-un. 
Trump cobrou todos os países para que façam mais 
para isolar a Coreia do Norte. Criticou países que ven-
dem armamentos para o regime de Kim Jong-un e 
agradeceu à China e à Rússia que, na semana pas-
sada, votaram a favor de um novo pacote de sanções 
para pressionar o governo da Coreia do Norte. 
Fonte: goo.gl/FAEuNL (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Durante a 72ª Assembleia Geral da Organização das Na-
ções Unidas, Donald Trump quebrou os protocolos e fez um 
discurso de ameaça à Coreia do Norte. O fato chamou a 
atenção e gerou polêmica, pois entre os propósitos e princí-
pios da ONU estão: a manutenção da paz; o desenvolvimento 
de relações amistosas entre as nações; a resolução de con-
trovérsias internacionais por meios pacíficos. 

Jogadores de futebol americano se ajoelham em 
protesto contra violência policial; Trump critica 
atletas e NFL (25/09/2017) 
O presidente americano, Donald Trump, criticou nova-
mente o protesto organizado por alguns jogadores de 
futebol americano, que se ajoelharam durante a execu-
ção do hino nacional do país antes do jogo – em pro-
testo contra a violência policial contra negros nos EUA. 
O Pittsburgh Steelers teve a reação mais radical, e se 
recusou a entrar em campo durante o hino. 
Trump também chocou o mundo do basquete no final 
de semana ao desconvidar o armador Stephen Curry, 
astro do Golden State Warriors, da NBA, a visitar a 
Casa Branca, segundo a agência Efe. 
Fonte: goo.gl/hYHDM2 (Adaptado). 
 

Famosos apoiam os atletas da NFL que se ajoelham 
contra Trump (25/09/2017) 
Stevie Wonder e Pharrell Williams são dois dos canto-
res que se ajoelharam para protestar contra Donald 
Trump numa manifestação de apoio aos jogadores de 
futebol americano que têm se ajoelhado durante o hino 
nacional dos Estados Unidos, em protesto pela injustiça 
racial no país. Um gesto que provocou a irritação do 
presidente dos EUA, que chegou a fazer um pedido no 
Twitter para que a liga nacional de futebol americano 
(NFL) seja boicotada.  
A polêmica começou quando Donald Trump chamou de 
“filho da puta” o jogador Colin Kaepernick, que há um ano 
começou a se ajoelhar na hora do hino antes das parti-
das, em protesto contra a violência racial. Muitos outros 
jogadores seguiram seu exemplo, especialmente neste 
fim de semana, após os ataques do presidente em seus 
discursos e pelo Twitter.  
Fonte: goo.gl/p1FN6U (Adaptado). 
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DIRETO AO PONTO 

- Nos últimos dois anos a questão racial nos EUA, que tem 
raízes históricas, se aflorou. Estudos, como o “Mapping Po-
lice Violence”, demonstraram que negros têm três vezes 
mais chances de serem mortos por policiais do que brancos. 
Diante desse contexto, jogadores de futebol americano co-
meçaram a efetuar protestos simbólicos contra o a violência 
policial, ao se ajoelharem no momento do hino nacional. O 
presidente Donald Trump não gostou da atitude e criticou 
os atletas, alegando desrespeito à pátria.  
 
2.5. ELEIÇÕES NA ALEMANHA E NA FRANÇA 
Eleições pelo mundo estão entre os temas mais cobra-
dos pelas bancas nas provas de Atualidades.  
Em setembro de 2017, ocorreram eleições parlamenta-
res na Alemanha e para o Senado na França. 
 
ALEMANHA 
Merkel vence, mas Alemanha terá extrema-direita 
no Parlamento (25/09/2017) 
A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, levou seu 
partido à vitória nas eleições gerais, consideradas uma 
das mais importantes para a Europa nos últimos anos 
devido ao crescimento de movimentos de extrema-di-
reita no continente. O União da Democracia Cristã 
(CDU), de Merkel, obteve 30% dos votos. Mas, apesar 
da vitória, foi o pior resultado numérico para o CDU nas 
urnas desde 1949. De acordo com analistas, a rejeição 
dos eleitores a Merkel foi causada pela política imigra-
tória da chanceler, que concordou em abrir as portas da 
Alemanha para mais de 900 mil refugiados. Em se-
gundo lugar nas eleições, ficou o Partido Social Demo-
crata (SPD), com 20,5% dos votos. A legenda fazia co-
alizão com a sigla de Merkel, mas já anunciou que pas-
sará para a oposição. O terceiro lugar, com uma vota-
ção surpreendente, ficou com o Alternativa para a Ale-
manha (AFD), com 12,6%. Fundado em 2013 como 
uma legenda contrária às propostas da União Europeia 
para ajudar a Grécia em seu resgate financeiro, o AFD 
ganhou força com a crise migratória de 2015 e 2016, 
disseminando ideologias xenofóbicas e islamofóbicas.   
O AFD foi a sigla que mais cresceu desde as eleições 
de 2013, conquistando 8,3 pontos percentuais a mais 
que no pleito passado, quando teve 4,7% dos votos.  
Fonte: goo.gl/tUyMCr (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

A eleição para o parlamento alemão merece muita aten-
ção, principalmente pelo resultado e o contexto no qual 
está inserida. 
É importante saber que o partido vitorioso nas eleições no-
meia o chanceler (equivalente ao primeiro-ministro no 
Reino Unido). 
 

Partido vencedor: 
R: União da Democracia Cristã (CDU), da chanceler Angela 
Merkel.  
Importante: Com a vitória do União da Democracia Cristã, 
Angela Merkel irá para o seu quarto mandato. Será a líder 
com maior tempo de governo no país desde o final da 2ª 
Guerra Mundial.  
Apesar da vitória, foi o pior resultado da União da Democra-
cia Cristã desde 1949.  
 

É importante compreender o motivo da queda do partido 
União da Democracia Cristã: 

R: Está associada à política imigratória de Angela Merkel, 
que abriu as portas da Alemanha para mais de 900 mil refu-
giados. Tal fato fez a chanceler perder popularidade entre 
os eleitores.  
 

Atenção: 
O partido Alternativa para a Alemanha (AFD), de extrema-
-direita, teve resultado surpreendente e ficou em terceiro lu-
gar com 12,6% dos votos. O partido ganhou força com a crise 
migratória, disseminando ideologias xenofóbicas e islamo-
fóbicas.   
 
FRANÇA 
França: Macron sofre primeira derrota nas urnas em 
eleições para o Senado (24/09/2017) 
O presidente francês Emmanuel Macron sofreu o seu 
primeiro revés nas urnas, em uma eleição indireta para 
renovar metade dos assentos do Senado francês, no 
qual os opositores da direita conseguiram ampliar sua 
maioria. 
De acordo com os primeiros resultados, os Republica-
nos (LR), o principal partido de oposição da direita, li-
deravam a Câmara com 142 assentos em um total de 
348, ampliando a sua maioria. O partido de Macron, que 
tinha 29 senadores, poderia conseguir entre "20 a 30 
senadores", número muito distante do seu objetivo ini-
cial. O Partido Socialista, que após o impopular man-
dato do ex-presidente François Hollande vem sofrendo 
vários fracassos eleitorais, obteria melhores resultados 
do que o previsto e conquistaria por volta de 70 lugares, 
se mantendo como segunda principal força do Senado. 
Fonte: goo.gl/ZEHmVe (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

 

A eleição para o Senado francês foi marcada pela primeira 
derrota do presidente Emmanuel Macron, que viu a oposi-
ção ampliar sua maioria na Casa. 
Fique de olho: Em tempos de reforma trabalhista no Brasil, é 
interessante observar propostas semelhantes no mundo. O 
presidente francês, Emmanuel Macron, apresentou uma re-
forma que flexibiliza a lei trabalhista. O fato desagradou os 
sindicatos franceses, que organizaram uma greve para pro-
testar contra a reforma.  
 
Macron apresenta reforma que flexibiliza lei traba-
lhista francesa (01/09/2017) 
O presidente francês, Emmanuel Macron, apresentou 
os detalhes de sua reforma trabalhista. Macron planeja 
implementar a reforma por meio de decreto presiden-
cial, o que significa que vai saltar os legisladores.  
O objetivo do governo é flexibilizar o mercado de traba-
lho, a partir da crença de que há hoje demasiados en-
traves à contratação e demissão de funcionários. Der-
rubando barreiras, o presidente quer reduzir o persis-
tente desemprego, hoje em 10%. 
 
MUDANÇAS PROPOSTAS POR MACRON 
Empresas com menos de 20 funcionários 
Poderão negociar diretamente com os empregados. 
Empresas com menos de 50 funcionários 
Poderão negociar com um representante dos emprega-
dos, mesmo se nenhum deles tiver filiação sindical. 
Demissões voluntárias 
Patrões e funcionários poderão continuar a negociar 
demissões voluntárias, como já previsto por uma me-
dida de 2008. 
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Demissões por cortes de gastos 
Tribunais trabalhistas só poderão avaliar empresas em 
nível nacional quando investigarem sua situação eco-
nômica em caso de demissão por cortes de gasto; essa 
medida beneficiará as multinacionais, hoje analisadas 
globalmente. 
Demissões por justa causa 
Haverá um teto para a indenização por demissão sem 
justa causa, e os processos trabalhistas serão encurta-
dos.  
Ações trabalhistas 
Empregados terão apenas um ano, em vez de dois, 
para contestar a sua demissão nos tribunais.  
Fonte: goo.gl/v28jGM (Adaptado).  

 

Sindicatos franceses organizam greve contra re-
forma trabalhista de Macron (12/09/2017) 
Vários sindicatos, liderados pela Confederação Geral 
do Trabalho (CGT), organizaram uma primeira jornada 
de greves e manifestações contra a reforma trabalhista 
decretada pelo presidente da França, Emmanuel Ma-
cron.  
Fonte: goo.gl/HQE9VK (Adaptado).  

 
2.6. PLEBISCITO DE INDEPENDÊNCIA CURDA NO 
IRAQUE 
O povo curdo é um grupo étnico, de aproximadamente 
30 milhões de pessoas, que se julga nativo de uma 
região do Oriente Médio chamada de Curdistão, que 
abrange parte dos territórios do Irã, Iraque, Síria e 
Turquia.  
Em setembro de 2017, os curdos realizaram um 
plebiscito para independência do Curdistão iraquiano.  
 
Entenda quem são os curdos (26/09/2017) 
Os curdos são um povo sem Estado que vive entre os 
territórios do Iraque, Irã, Turquia e Síria. De origem 
indo-europeia, eles descendem dos medos da Pérsia 
antiga, que fundaram um império no século VII a.C. Em 
sua maioria muçulmanos sunitas, com minorias não-
muçulmanas e muitas vezes formações políticas e 
laicas, os curdos estão estabelecidos em uma área de 
cerca de meio milhão de quilômetros quadrados. 
O número total de curdos varia dependendo da fonte, 
de 25 a 35 milhões de pessoas. A maioria vive na 
Turquia (12 a 15 milhões, 20% da população do país), 
à frente de Irã (cerca de 6 milhões, menos de 10%), 
Iraque (4,69 milhões, entre 15% e 20%) e Síria (mais 
de dois milhões, 15%). Situados em zonas do interior, 
o povo curdo conseguiu preservar seus diferentes 
dialetos, suas tradições e um modo de organização 
baseado em clãs. Existem também importantes 
comunidades curdas no Azerbaijão, Armênia e Líbano, 
bem como na Europa, principalmente na Alemanha. 
Fonte: goo.gl/vGFVyg (Adaptado). 

 
Apesar de pressão, curdos no Iraque votam em 
massa sobre independência (26/09/2017) 
Ignorando a pressão de Bagdá e as ameaças do Irã e 
da Turquia, curdos compareceram em massa para vo-
tar no plebiscito sobre a independência do Curdistão 
iraquiano. Segundo a TV Rudaw, mais de 78% dos 5,2 
milhões de eleitores curdos votaram. 
A região do norte do Iraque, conhecida como Governo 
Regional do Curdistão (GRC), conquistou autonomia 
em 1991. Os curdos agora pleiteiam independência to-
tal de Bagdá e enfrentam oposição não só do governo 

iraquiano, mas também de outros países como Turquia 
e Irã, onde há minorias curdas e temor de movimentos 
separatistas. 
O primeiro ministro do Iraque, Haider al-Abadi, afirmara 
que o plebiscito "ameaça o Iraque" e "é um perigo para 
a região". 
O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que 
o país não reconhecerá os resultados do plebiscito e 
ameaçou cortar o acesso ao oleoduto que transporta o 
petróleo exportado pelos curdos para outros países. 

 
Fonte: goo.gl/Gbtx7s (Adaptado). 

 
Em resposta a plebiscito, Iraque suspende voos à 
região curda (28/09/2017) 
Centenas de passageiros tentavam embarcar no aero-
porto de Erbil após o governo iraquiano ordenar a sus-
pensão de voos que tivessem como origem ou destino 
os aeroportos na região curda, no norte do país. 
Trata-se da primeira medida concreta de represália, 
após o plebiscito de independência realizado pelos cur-
dos, cujo resultado foi majoritariamente pela secessão 
–92,73% dos votos. 
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Bagdá não reconheceu o pleito e se opõe a qualquer 
tentativa de independência dos curdos, que também 
enfrentam a oposição de outros países, como Turquia 
e Irã, onde há minorias curdas e temor de movimentos 
separatistas. 
Fonte: goo.gl/4mN8kz (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Inicialmente é importante não confundir o plebiscito de se-
paratismo curdo com o plebiscito de independência da Cata-
lunha, na Espanha. A contemporaneidade entre os casos 
pode induzir o candidato a erro.  
Povo que realizou plebiscito para independência no Oriente 
Médio:  
R: Curdos. 
Importante: Curdos vivem predominantemente no Irã, 
Iraque, Síria e Turquia. É considerado o maior povo do mundo 
sem Estado. 
Local do plebiscito: 
R: Iraque. 
Resultado do plebiscito: 
R: Com participação de 78% dos eleitores, 92,73% foram fa-
voráveis à independência. 
Atenção: O governo iraquiano foi contrário ao plebiscito e pro-
moveu retaliações, como a suspensão de voos para região.  
 

ECONOMIA  

 
1. CENÁRIO ECONÔMICO NO BRASIL 
No mês de setembro não ocorreram muitos aconteci-
mentos de âmbito econômico. Foram sistematizadas al-
gumas notícias relevantes que ocorreram no cenário 
brasileiro.  
 
Vaga com carteira assinada dá primeiro sinal de re-
ação em dois anos (01/09/2017) 
Após mais de dois anos em queda, o emprego com car-
teira assinada no setor privado deu os primeiros sinais 
de reação no trimestre encerrado em julho. Não só o 
volume de vagas formais criadas cresceu como a renda 
desse trabalhador subiu, o que não ocorreu em outras 
categorias. 
O aumento dos postos com carteira foi modesto, 0,2% 
(ou 54 mil vagas), mas interrompe uma sequência inici-
ada ainda em 2014 e, mais importante, é mais um sinal, 
segundo analistas, de que o mercado de trabalho co-
meça a reagir à tímida recuperação da economia naci-
onal. 
 

 
Fonte: goo.gl/pj6Utn (Adaptado). 

Consumo das famílias surpreende e puxa resultado 
do PIB (01/09/2017) 
Após nove trimestres de queda, o consumo das famílias 
voltou a crescer diante da recuperação da economia e 
estímulos aplicados pelo governo federal. Dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
apontam para um crescimento de 1,4% do consumo no 
segundo trimestre do ano frente ao imediatamente an-
terior. 
Esse foi o maior fator de influência no resultado do Pro-
duto Interno Bruto do segundo trimestre do ano, que 
cresceu 0,2% frente ao trimestre anterior e 0,3% frente 
ao mesmo período do ano passado, maior que o esti-
mado pelos analistas. 
Nesse contexto, pesou para aliviar o bolso do consumi-
dor e elevar o consumo à melhora dos indicadores 
econômicos, especialmente a inflação – que chegou a 
registrar deflação em junho e hoje marca 2,71%, o me-
nor patamar em 18 anos. 
Além do desempenho da economia, medidas de estí-
mulo aplicadas pelo governo federal contribuíram para 
aquecer o consumo. Neste ano, foram injetados R$ 44 
bilhões diretamente na economia por meio do saque 
das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS). 
No lado da inadimplência, a equipe econômica atuou 
para alterar as regras do cartão de crédito, com o obje-
tivo de reduzir os juros do rotativo e evitar novas dívidas 
ao consumidor. 
Isso ocorreu em um contexto de queda da taxa básica 
de juros, a Selic, que saiu de 14,25% em junho do ano 
passado, para os atuais 9,25% ao ano. Principal ferra-
menta para evitar o crescimento da inflação, já que gera 
efeitos diretos em cima do consumo, a taxa vem caindo 
consistentemente diante da queda dos preços. 
Fonte: goo.gl/ik5LDr (Adaptado). 

 

Congresso autoriza governo a fechar contas com 

rombo de R$ 159 bilhões (06/09/2017) 

O Congresso Nacional concluiu a votação da proposta 

que altera as metas fiscais de 2017 e 2018 para um 

rombo de até R$ 159 bilhões em cada ano. A decisão 

representa um alívio para equipe econômica, que terá 

agora espaço para reverter parte do corte sobre o Or-

çamento deste ano e poderá aprovar a proposta orça-

mentária da União do próximo ano já sob o novo obje-

tivo. 

A mudança nas metas fiscais deste ano e do próximo 

foi necessária, de acordo com o governo, diante da frus-

tração na arrecadação federal. Só neste ano, a rápida 

desaceleração da inflação deve tirar R$ 19 bilhões em 

receitas da União. Quando os preços evoluem mais len-

tamente, a base de recolhimento de tributos é afetada. 

Já em 2018, esse efeito deve reduzir a arrecadação em 

R$ 23 bilhões, segundo estimativas oficiais. 

Com autorização para fazer um déficit de R$ 20 bilhões 

maior do que os R$ 139 bilhões iniciais, a intenção da 

área econômica é liberar uma parcela dos R$ 45 bi-

lhões bloqueados e dar fôlego aos ministérios até o fim 

do ano. Com isso, garante a prestação de serviços à 

população como o atendimento em agências do INSS 

e emissão de passaportes, que ficaram ameaçados ao 

longo de 2017, como consequência do corte em vigor 

sobre as despesas do governo. 

Fonte: goo.gl/6vHH2P (Adaptado). 
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DIRETO AO PONTO 

- Após 11 trimestres, ou seja, mais de dois anos, as vagas de 
emprego com carteira assinada subiram no Brasil. O cresci-
mento é simbólico, 0,2%. 
- O que puxou o crescimento do PIB brasileiro no segundo 
trimestre de 2017: 
R: O consumo das famílias. 
 Atenção:  
O Congresso Nacional autorizou a alteração das metas fis-
cais de 2017 e 2018. Em 2017, o rombo nas contas do Go-
verno deve atingir R$ 159 bilhões. 
 

 
2. CENÁRIO ECONÔMICO NO MUNDO 
 
2.1. BRICS 
“BRICS” representa uma sigla referente às inicias de: 
Brasil Rússia, Índia, China e África do Sul (South África, 
em inglês). 

O termo BRIC foi cunhado por Jim O'Neill em 2001, em 

referência ao Brasil, Rússia, Índia e China, apontadas 
por ele como as economias do futuro.  
Desde 2009, os chefes de Estados se reúnem anual-
mente, no que ficou denominada Cúpula dos BRICS. 
Em 2010, a África do Sul aderiu ao grupo. 
É importante destacar que os BRICS não são um bloco 
econômico.  
Fontes: goo.gl/FonJf7 (Adaptado) e goo.gl/ifLrmr 

(Adaptado - 11/10/2016). 

 
Em 2017, foi realizada a 9ª Cúpula dos BRICS, na 
China. 
Temer vai à China para reunião do BRICS em busca 
de investimentos (29/08/2017) 
O presidente Michel Temer embarca na manhã desta 
terça-feira (29) para a China, onde fará visita de Estado 
e participará da 9ª Cúpula do BRICS, grupo formado 
pelo Brasil, a Rússia, China, Índia e África do Sul. No 
país asiático, que é o principal parceiro comercial do 
Brasil, Temer vai apresentar o pacote de concessões e 
privatizações de aeroportos, portos, rodovias e linhas 
de transmissão, lançado na semana passada pelo go-
verno, que inclui a venda de parte da Eletrobras. 
Fonte:  goo.gl/jdcpAi (Adaptado). 

 
China pede para BRICS se posicionar contra 
protecionismo (03/09/2017) 
O presidente chinês, Xi Jinping, abriu a Cúpula dos 
BRICS, grupo de economias emergentes formado por 
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e disse que 
os países devem se opor firmemente ao protecionismo e 
promover a liberação do mercado e economia aberta. 
Durante o primeiro dia da reunião de negócios em Xia-
men, na China, Xi acrescentou que os cinco países de-
vem trabalhar para a abertura da governança econô-
mica global porque “apenas a abertura oferece pro-
gresso e apenas a inclusão apoia esse progresso”. O 
mandatário chinês ainda lamentou o fato de “o proteci-
onismo estar em ascensão”, ressaltando principal-
mente modelos como os Estados Unidos, com o go-
verno do presidente Donald Trump, e na Europa.    
No encontro realizado após um novo teste nuclear da 
Coréia do Norte, Xi não mencionou explicitamente o 
ocorrido em seu discurso, mas o Ministério das Rela-
ções Exteriores da China condenou veementemente 
Pyongyang e afirmou que o presidente da Coréia do 
Norte precisa “parar de tomar atitudes equivocadas que 
só pioram a situação”.    

Durante os três dias de reuniões, os líderes dos BRICS 
foram acompanhados pelos países observadores: Tai-
lândia, México, Egito, Guiné e Tajiquistão. 
Fonte: goo.gl/vRkxJH (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 
 

- Significado e/ou integrante dos BRICS: 
R: Brasil Rússia, Índia, China e África do Sul. Já foram apon-
tadas como as economias do futuro.  
- Local de realização da Cúpula dos BRICS em 2017: 
R: China.  
- Destaque da reunião dos BRICS em 2017: 
R: Discurso do presidente chinês, Xi Jinping, sobre a necessi-
dade de se opor firmemente ao protecionismo e promover a 
liberação do mercado e economia aberta.    
Fique de Olho:  
A reunião dos BRICS foi acompanhada por países observado-
res: Tailândia, México, Egito, Guiné e Tajiquistão. 
 
 

SOCIEDADE 

 
1. CENÁRIO SOCIAL NO BRASIL 

 
1.1. RENCA 
No capítulo do mês de agosto, foi abordada a Reserva 
Nacional do Cobre e Associados (RENCA), especifica-
mente sobre a polêmica envolvendo o decreto do go-
verno que alterava o regime de exploração da área.  
O caso gerou inúmeros protestos por parte da opinião 
pública, com o engajamento de artistas (ex: a Top Mo-
del Gisele Bündchen; artistas globais; protestos no 
Rock in Rio; entre outros), de ambientalistas e de movi-
mentos da sociedade civil. 
Em meio à pressão, o governo recuou e revogou o de-
creto que extinguia a Renca.  
 
Governo Temer recua e suspende por 120 dias mi-
neração em área da Amazônia (01/09/2017) 
Alvo de críticas de um amplo leque de atores políticos 
e ambientais, o governo Michel Temer suspendeu os 
efeitos do polêmico decreto que permitia que 
mineradoras privadas explorassem área na Amazônica 
até então reservada à pesquisa estatal. O Ministério 
das Minas e Energia disse, em nota, que a suspensão 
visa promover "um amplo" debate com a sociedade 
sobre o tema por 120 dias. 
O decreto que extinguiu a Reserva Nacional do Cobre 
e Associados (Renca), uma reserva amazônica de mais 
de 47.000 quilômetros quadrados provocou enorme 
crítica e acabou unindo sob a hashtag 
#somostodosamazônia, posicionamentos políticos até 
então enfrentados pela polarização ideológica – de 
ambientalistas a celebridades, passando por 
mobilização comum nas redes sociais 
Fonte:  goo.gl/2KEc3f (Adaptado). 

 

Governo Temer foge de atritos e revoga decreto que 
extinguia a Renca (25/09/2017) 
Sob críticas de entidades ambientais, o presidente Mi-
chel Temer (PMDB) decidiu revogar o decreto que ex-
tinguiu a reserva na região amazônica conhecida como 
Renca (Reserva Nacional do Cobre Associados). 
Fonte:  goo.gl/iSqCi3 (Adaptado). 
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DIRETO AO PONTO 

- O decreto de extinção da RENCA e de sua abertura para 
exploração pela iniciativa privada mobilizou artistas e 
ambientalistas. 
Lembre-se do slogan #somostodosamazônia. 
- Após inúmeras críticas e protestos, o presidente Michel 
Temer decidiu revogar o decreto que extinguia a Renca. 
 

FALANDO NISSO 

MPF investiga massacre de índios isolados na 
Amazônia (09/09/2017) 
O Ministério Público Federal na Amazônia, em conjunto 
com a Polícia Federal, investiga um suposto massacre 
de uma tribo indígena isolada na Terra Indígena Vale 
do Javari, no Amazonas, ocorrido no mês passado. 
O órgão confirmou a investigação  instaurada a pedido 
da Funai (Fundação Nacional do Índio). A suspeita é 
que um grupo de garimpeiros ilegais tenha 
assassinado, pelo menos, dez pessoas. 
No início do ano, pressionada por cortes orçamentários, 
a Funai suspendeu as atividades de cinco bases de 
proteção a índios isolados na Amazônia. 
Autoridades têm tentado coibir o garimpo e outras 
atividades ilegais na região. Na semana passada, o 
MPF deflagrou uma operação na mesma área do 
suposto massacre indígena. Em ação conjunta com o 
Ibama e o Exército, 16 dragas de mineração foram 
identificadas ao longo do rio Jandiatuba, e cinco foram 
destruídas. 
Fonte:  goo.gl/gYNvVM (Adaptado). 

 
1.2. ESTUPRO 
No Capítulo da Apostila do mês de agosto foram apre-
sentados dados preocupantes sobre a violência contra 
a mulher, especialmente sobre os casos de estupro co-
letivo.  
Em setembro, dados da Secretaria de Estado da Segu-
rança Pública de São Paulo reforçaram a preocupação 
sobre os casos de estupro. 
 
Capital tem quase 7 casos de estupro por dia em 
2017 (09/09/2017) 
A cidade de São Paulo registrou quase sete estupros 
por dia entre janeiro e julho deste ano, segundo levan-
tamento feito pela reportagem com os dados da Secre-
taria de Estado da Segurança Pública. 
Foram notificados, nas delegacias da cidade, 1.384 ca-
sos neste ano. Isso significa uma média de 197 por 
mês, ou 6,5 por dia. 
Do total de registros, 903 foram classificados como es-
tupro de vulnerável – como os que têm vítimas menores 
de 14 anos, que tenham deficiência ou que estejam 
com estado mental alterado a ponto de não consentir. 
Fonte:  goo.gl/w38QAel (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Entre janeiro e julho de 2017, ocorreram aproximadamente 
sete estupros por dia na cidade de São Paulo. 
 
 
2. CENÁRIO SOCIAL NO MUNDO 
 
2.1. TERRORISMO 
Atentados terroristas estão entre os temas mais cobra-
dos nas provas de Atualidades nos últimos anos. Sa-
bendo disso, a Apostila tem apresentado mensalmente 

uma atualização dos atentados terroristas ocorridos no 
mundo.  
Em setembro de 2017, foi registrado um atentado terro-
rista em Londres, no Reino Unido.  
 
Explosão no metrô de Londres deixa 22 feridos sem 
gravidade (15/09/2017) 
Uma bomba caseira explodiu em um trem lotado na 
hora do rush do metrô de Londres na manhã desta 
sexta-feira, ferindo 22 pessoas, informou a polícia, em 
um incidente tratado pelas autoridades como o quinto 
ataque terrorista no Reino Unido neste ano. 
Fonte: goo.gl/uLkQh1 (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Local do atentado:  
R: Metrô, na cidade de Londres, no Reino Unido. 
- Características do atentado:  
R: Explosão de uma bomba caseira no metrô. 
- Autoria do atentado: 
R: Foi reivindicada pelo Estado Islâmico. 
Atenção: O Reino Unido tem sofrido constantes atentados 
terroristas. 
 
2.2. DESASTRES NATURAIS 
O retrospecto demonstra que, anualmente, a ocorrên-
cia de desastres naturais, como terremotos, furacões, 
inundações, incêndios florestais etc., geram notícias 
que costumam aparecer nas provas de Atualidades.  
Em setembro ocorreram, pelo menos, três grandes de-
sastres naturais de repercussão mundial: o furacão 
Harvey, o furacão Irma e o terremoto mexicano.  
 
FURACÕES 
Harvey deixa 1 milhão de pessoas desalojadas no 
Texas (01/09/2017) 
Uma semana depois da chegada do furacão Harvey ao 
litoral do estado norte-americano do Texas, não deve 
haver trégua nos esforços de resgate nesta sexta-feira, 
uma vez que grandes áreas continuam submersas 
depois de um dos desastres naturais mais custosos 
atingir os Estados Unidos. 
A tempestade deslocou mais de 1 milhão de pessoas, 
com ao menos 44 pessoas mortas pelas inundações 
que paralisaram Houston, fez rios subirem a níveis 
recordes e interrompeu o fornecimento de água potável 
para Beaumont, cidade do Texas com cerca de 120 mil 
habitantes. 
O Harvey chegou ao território dos EUA como o furacão 
mais poderoso a atingir o Texas em meio século. Ele foi 
rebaixado para depressão tropical ao seguir terra aden-
tro, provocando uma quantidade de chuva inédita e 
causando devastação ao longo de mais de 480 quilô-
metros no setor sudeste do estado. 
A agência Moody's estimou o custo econômico do Har-
vey no leste do Texas entre 51 bilhões de dólares e 75 
bilhões de dólares, o que o coloca entre as   tempesta-
des mais custosas da história dos EUA.  
Fonte: goo.gl/Trcwmr (Adaptado).  

 
Furacão Irma deixa mortos e causa destruição no 
Caribe (07/09/2017) 
Furacão Irma, uma das tempestades mais fortes no 
Atlântico em um século, deixou um rastro de destruição 
em ilhas do Caribe antes de atravessar a República 
Dominicana em direção ao Haiti e Barramas. A Reuters 
fala em 11 mortos e milhares de desabrigados, mas os 
números são imprecisos por falta de informações.  

http://www.neafconcursos.com.br/
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A tempestade atingiu várias ilhas pequenas no nor-
deste do Caribe, incluindo Barbuda, São Martinho e as 
Ilhas Virgens Britânicas. Em seu caminho, arrancou ár-
vores, derrubou casas e provocou chuvas fortes e on-
das de até 12 metros de altura. 
Meteorologistas descreveram o Irma como uma tem-
pestade de categoria 5 "potencialmente catastrófica", a 
maior classificação dos EUA para furacões.  
Fonte:  goo.gl/n4Fn97 (Adaptado). 

 
Furacão Irma deixa mortos em sua passagem pelos 
EUA (10/09/2017) 
O furacão Irma deixou quatro mortos ao chegar à Fló-
rida, nos EUA.  
Irma, que chegou a ser um furacão de categoria 5, a 
mais alta da escala Saffir-Simpson, foi reduzido à cate-
goria 3, com ventos de 195 km/h, e para a categoria 2. 
 
Outros mortos 
O furacão deixou outros 28 mortos nas ilhas do Caribe, 
com registros nas partes francesa e holandesa de Saint 
Martin, nas Ilhas Virgens americanas, nas Ilhas Virgens 
britânicas e no arquipélago de Anguilla, em Porto Rico 
e em Barbuda. 
Em Saint Martin e Saint Bartolomeu, as equipes de 
emergência trabalham contra o tempo para ajudar os 
traumatizados habitantes antes da chegada de outro 
poderoso furacão, de categoria 4, José, que também 
deve atingir a região. 
Fonte: goo.gl/pQqx6t (Adaptado). 

 
TERREMOTO 
Forte terremoto atinge o México e deixa dezenas de 
mortos (08/09/2017) 
Um terremoto fortíssimo atingiu o México. Até o mo-
mento as autoridades confirmaram 61 mortes, e ao me-
nos 200 pessoas ficaram feridas. 
Em algumas cidades, as construções agora se dividem 
entre o que caiu e o que quase caiu. 
Os estados de Oaxaca e Chiapas são as áreas mais pró-
ximas ao epicentro. O tremor de 8,2 graus foi no Oceano 
Pacífico. E também foi sentido na Guatemala. Desde en-
tão já houve perto de 400 tremores secundários. 
Fonte: goo.gl/Dxt6GS (Adaptado). 

 
Terremoto deixa destruição e mais de cem mortos 
no México (19/09/2017) 
O México lembrou os 32 anos do pior terremoto de sua 
história vivendo o pesadelo de novo. Desta vez, o epi-
centro do abalo foi perto da superfície da Terra. Por 
isso, o número de mortes passa de cem e é provável 
que aumente. 
O terremoto derrubou a fachada de prédios e deixou a 
população em pânico. Pior ainda: o terremoto derrubou 
prédios inteiros.  
Fonte: goo.gl/LmiEau (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Os desastres naturais costumam ser cobrados a partir de 
duas abordagens: nome do desastre e/ou nome do local de 
ocorrência. 
- A questão cita a ocorrência do desastre, as características, os 
locais atingidos, os danos causados e pergunta o seu nome:  
Exemplos: 
Nome do desastre natural que deslocou mais de 1 milhão 
de pessoas, com ao menos 44 pessoas mortas pelas 
inundações, no Texas, EUA: 

R: Furacão Harvey. 
Nome do furacão, que chegou à categoria 5, e deixou ou-
tros 28 mortos nas ilhas do Caribe: 
R: Furacão Irma. 
 

- A questão traz no enunciado comentários sobre o desastre, 
o nome, o ano, os principais danos e pergunta sobre os locais 
mais afetados: 
Exemplo: 
Nome do país da América Latina que foi atingido por um 
terremoto fortíssimo, que matou mais de 60 pessoas e dei-
xou, ao menos, 200 pessoas feridas. 
R: México.  
 

Lembre-se:  
Furacão Harvey causou danos expressivos, principalmente, 
no Texas, nos EUA. 
Furacão Irma causou danos nas ilhas do Caribe e na região 
sul dos Estados Unidos.  
 
2.3. MIANMAR 
Segundo a Convenção das Nações Unidas sobre o 
Estatuto dos Refugiados,  adotada em 28 de julho 
de 1951, refugiado é uma pessoa que sai de seu país 
por conta de “fundados temores de perseguição por 
motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social 
ou opiniões políticas”, em situações nas quais “não 
possa ou não queira regressar”. 
Nos últimos anos o mundo visualizou um dos maiores 
fluxos de refugiados da história, com milhões de 
pessoas deixando o norte da África e o Oriente Médio.  
A Guerra da Síria foi um dos grandes pivôs que 
alimentaram o fluxo de refugiados no período. O tema 
foi amplamente cobrado pelas bancas nas provas de 
Atualidades. 
No segundo semestre de 2017, um novo fluxo de 
refugiados chama a atenção das autoridades 
internacionais e da mídia, trata-se da fuga da minoria 
rohingya, no Mianmar.  
 
Ação militar provoca fuga em massa de minoria per-
seguida em Mianmar (02/09/2017) 
Cerca de 20 mil pessoas da minoria muçulmana 
rohingya chegaram a Bangladesh fugindo de uma ofen-
siva militar contra a etnia perseguida no vizinho Mianmar. 
A ação é a mais intensa desde 25 de agosto, quando as 
tropas chegaram ao Estado de Rakhine para enfrentar 
os membros da Frente de Salvação Arakam Rohingya, 
grupo armado composto pela minoria muçulmana. 
Nas contas do governo de Mianmar, quase 400 pessoas 
morreram e mais de 11,7 mil "residentes étnicos" (forma 
como se referem aos rohingya) foram retirados da região 
do confronto com os rebeldes, no noroeste do país. 
Fonte: goo.gl/L2T5BV (Adaptado). 

 
Êxodo de 60 mil rohingyas de Mianmar provoca 
alerta de catástrofe humanitária (02/09/2017) 
Quase 400 pessoas já morreram nos recentes confron-
tos entre o Exército de Mianmar e militantes rebeldes 
da minoria muçulmana rohingya, que já duram mais de 
uma semana e configuram a situação como o surto de 
violência mais mortal contra o grupo étnico em déca-
das. Segundo a ONU, entre 25 e 31 de agosto, quase 
60 mil rohingyas fugiram rumo ao vizinho Bangladesh: 
38 mil já cruzaram a fronteira, e outros 20 mil estão pre-
sos em zonas desocupadas na divisa entre os dois pa-
íses. A organização alerta para uma iminente catástrofe 
humanitária. 
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A onda de violência começou em 25 de agosto, quando 
insurgentes armados com facas e bombas caseiras do 
Exército da Salvação Rohingya de Arakan (Arsa, na si-
gla em inglês) atacaram mais de 30 postos policiais no 
estado, matando 13 agentes de segurança, segundo o 
governo birmanês. Desde então, o contra-ataque do 
Exército de Mianmar matou cerca de 370 rohingyas.  
O governo de Mianmar considera os rohingyas imigran-
tes ilegais de Bangladesh, e rejeita a concessão de ci-
dadania ao grupo, que alega ocupar a região há gera-
ções e acusa as autoridades birmanesas de persegui-
ção. Os rohingyas, muçulmanos sunitas, falam um dia-
leto de origem bengalesa utilizado no Sudeste de Ban-
gladesh, de onde são originários. O tratamento aos 
cerca de 1,1 milhão deles que moram majoritariamente 
em campos de refugiados em Mianmar – país de maio-
ria budista – é o maior desafio enfrentado pela líder na-
cional e Prêmio Nobel da paz, Aung San Suu Kyi, acu-
sada por países ocidentais de não se manifestar em de-
fesa da minoria.  
Fonte:  goo.gl/QYp71e (Adaptado). 

 

ONU denuncia ‘limpeza étnica’ contra rohingyas em 
Myanmar (11/09/2017) 
Organização das Nações Unidas (ONU) denunciou que 
há uma “limpeza étnica” feita por militares de Myanmar 
contra a minoria muçulmana rohingya.    
De acordo com a ONU, cerca de 300 mil rohingyas fu-
giram nas últimas semanas para o país vizinho, Bangla-
desh, para fugir das perseguições. A minoria muçul-
mana, historicamente, sempre morou em Myanmar, 
mas, por ordens do governo, eles não têm acesso a 
serviços básicos, como saúde e educação. Para rece-
berem algum serviço, eles precisam pedir uma autori-
zação do governo.    
A atual líder “de fato” do país é a Nobel da Paz Aung 
San Suu Kyi, que vem sendo muito criticada por não 
proteger a minoria e não se manifestar firmemente so-
bre o tema. Até uma petição on-line está pedindo para 
que o Comitê do Nobel retire o prêmio dela.  
Na última semana, uma declaração de Suu Kyi surgiu 
em um documento do governo turco, em que ela afir-
mava que havia “uma avalanche” de “notícias falsas” 
sobre a crise. (ANSA) 
Fonte:  goo.gl/91hkEa (Adaptado). 
 

Mianmar: Rebeldes de minoria rohingya negam li-
gações com terrorismo (14/09/2017) 
O Exército de Salvação Rohingya de Arakan (Arsa, na 
sigla em inglês), grupo de rebeldes da minoria muçul-
mana rohingya que é perseguida em Mianmar, negou 
qualquer ligação com organizações terroristas interna-
cionais. 
Fonte:  goo.gl/xD4oye (Adaptado). 

 
Nobel da Paz, Suu Kyi é acusada por limpeza étnica 
em Mianmar (14/09/2017)  
Durante décadas, Aung San Suu Kyi despertou admira-
ção mundial. Sua campanha pacífica pela democracia 
em Mianmar foi comparada às de Gandhi e Nelson 
Mandela. Condenada pelo regime militar, ela ficou mais 
de 15 anos em prisão domiciliar. Recebeu o Nobel da 
Paz em 1991. Após a democratização, chegou final-
mente ao poder, em 2016. Em pouco mais de um ano, 
porém, essa admiração ruiu. Suu Kyi virou alvo de for-
tes críticas e de uma campanha para que o seu Nobel 
seja retirado. 
Fonte:  goo.gl/nUPXD5 (Adaptado). 

DIRETO AO PONTO 

Nome da minoria muçulmana perseguida no Mianmar: 
R: Rohingya.  
Atenção: o governo de Mianmar, país de maioria budista, 
considera os rohingyas imigrantes ilegais e rejeita a conces-
são de cidadania ao grupo. 
Motivo que agravou a questão nos últimos meses: 
R: Em 25/08/2017, rebeldes rohingyas atacaram cerca de 30 
postos policiais. Em respostas aos ataques, foi efetuada uma 
ofensiva militar contra os rohingyas. 
Importante:  
- Estima-se que mais de 400 pessoas da etnia rohingya foram 
mortas.  
- Os rohingyas estão fugindo da ofensiva militar para os paí-
ses vizinhos. Alguns dados apontam que mais de 60 mil 
rohingyas deixaram Mianmar no último mês.  
O principal destino dos refugiados: 
R: Bangladesh. 
O que a ONU diz sobre o caso: 
R: A ONU afirma que há uma “limpeza étnica” feita por mili-
tares de Myanmar contra a minoria muçulmana rohingya.  
Fique de Olho: A atual presidente de Mianmar, a vencedora 
do Prêmio Nobel da Paz, Aung San Suu Kyi, vem recebendo 
críticas devido à sua omissão no caso. Existem campanhas 
pedindo para que o seu Nobel seja retirado. 
 
2.4. A ARÁBIA SAUDITA AUTORIZA MULHERES A 
DIRIGIR 
A luta por igualdade de gênero faz parte do cotidiano. 
No entanto, enquanto países ocidentais realizam dis-
cussões sobre a equiparação salarial entre homens e 
mulheres e/ou representatividade da mulher na política, 
outros caminham lentamente para promover a igual-
dade de gênero. Um bom exemplo pode ser observado 
no mês de setembro de 2017, quando umas das notí-
cias de grande repercussão no mundo foi a autorização 
dada pelo Rei da Arábia Saudita para que as mulheres 
pudessem dirigir.  
 
Rei autoriza mulheres a obterem licença para dirigir 
na Arábia Saudita (26/09/2017) 
O rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz, autori-
zou que mulheres pudessem dirigir veículos no ultra-
conservador país muçulmano e que fossem expedidas 
carteiras de motorista para elas. 
Segundo a agência EFE, a agência oficial de notícias 
saudita, "SPA", informou que a ordem real entrará em 
vigor em junho do ano que vem, mas não deu mais de-
talhes a respeito. 
A Arábia Saudita era o único país no mundo a proibir 
mulheres de dirigir. 
Há alguns dias, um vídeo gerou polêmica ao mostrar 
um clérigo saudita afirmando que mulheres "não mere-
cem dirigir porque só têm um quarto de cérebro". 
Fonte:  goo.gl/FTZd55 (Adaptado). 
 

Rei autoriza mulheres a tirar licença para dirigir na 
Arábia Saudita (26/09/2017) 
O rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz, autori-
zou que mulheres possam tirar carteiras de motorista e 
dirigir veículos.  
A agência explicou que a decisão foi tomada após a mai-
oria dos membros da Autoridade dos Ulemás do reino 
não se opor ao fato de mulheres dirigirem. A ordem se 
baseia nas "consequências negativas de não permitir à 
mulher dirigir e as previsíveis vantagens" de fazê-lo. 
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Até agora, as mulheres não podiam dirigir na Arábia 
Saudita e precisavam contar com um motorista particu-
lar ou um familiar homem que as ajudasse em seus 
deslocamentos. Ativistas dos direitos das mulheres fi-
zeram campanhas durante anos para acabar com a 
proibição e dezenas de sauditas foram presas por se 
atreverem a dirigir como forma de protesto. 
Esta medida se enquadra nas reformas promovidas 
pelo rei desde sua chegada ao trono, em 2015, que pro-
porcionaram pequenas melhorias para a vida das mu-
lheres sauditas, que mesmo assim continuam sujeitas 
a um sistema de tutela masculina. 
Fonte:  goo.gl/uXmY8S (Adaptado). 
 

DIRETO AO PONTO 

Perguntas sobre o tema podem vir de duas formas: 
Nome do país que autorizou as mulheres a tirarem licença 
para dirigir: 
R: Arábia Saudita. 
Autorização dada pelo rei para mulheres na Arábia Saudita: 
R: Autorização para tirar carteira e dirigir veículos.  
Importante: A Arábia Saudita era o único país do mundo que 
não permitia que mulheres tirassem licença para dirigir.  
 

CULTURA 

 
1.1. EXPOSIÇÃO CULTURAL DO BANCO SANTAN-
DER 
Em setembro de 2017, uma exposição cultural promo-
vida pelo Banco Santander, em Porto Alegre, no Rio 
Grande do Sul, foi motivo de polêmica.  
 
Santander pede desculpas e cancela exposição cul-
tural em Porto Alegre (12/09/2017) 
O curador da exposição Queermuseu – cartografias da 
diferença na arte brasileira, Gaudêncio Fidélis, afirmou 
que não foi informado pelo Santander Cultural sobre o 
fechamento da exibição que estava em cartaz no centro 
de Porto Alegre desde o dia 15 de agosto. "Foi uma de-
cisão unilateral do Santander. Nunca fui consultado so-
bre isso”.  
A exposição contava com mais de 270 obras, que ex-
ploravam a diversidade dos gêneros, e estava prevista 
para ir até 8 de outubro. Mas foi cancelada no domingo, 
por causa da insatisfação de frequentadores, que acu-
saram a exposição de blasfêmia em redes sociais. 
Segundo o curador, os detalhes que aparecem nas 
obras expostas não fazem alusão à pedofilia, blasfêmia 
ou zoofilia.  
Fonte:  goo.gl/Cxvvkf (Adaptado). 

 
Após protestos, Santander fecha exposição sobre 
diversidade (12/09/2017) 
Pintores mundialmente reconhecidos como Alfredo 
Volpi e Cândido Portinari estavam entre os 85 artistas 
da exposição “Queermuseu – cartografias da diferença 
na arte da brasileira” que deveria estar aberta ao pú-
blico até 8 de outubro, no Santander Cultural, em Porto 
Alegre. Porém, o local fechou as portas para a visitação 
após protestos, incluindo do MBL (Movimento Brasil Li-
vre), contra a mostra que tinha como objetivo valorizar 
a diversidade sexual através de temáticas LGBT. 
Segundo o Santander, a exposição recebeu muitas crí-
ticas. “Entendemos que algumas das obras da exposi-
ção Queermuseu desrespeitavam símbolos, crenças e 
pessoas, o que não está em linha com a nossa visão 

de mundo”, disse o banco em nota na tarde deste do-
mingo. “Pedimos sinceras desculpas a todos os que se 
sentiram ofendidos por alguma obra que fazia parte da 
mostra”, afirmou o Santander. 
Fonte:  goo.gl/nSzSnc (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Nome da exposição promovida pelo Santander que foi mo-
tivo de críticas e gerou polêmica: 
R: Queermuseu - cartografias da diferença na arte brasileira. 
Tema da exposição: 
R: Diversidade de gêneros. 
Motivo das críticas: 
R: Segundo as pessoas que criticaram, a exposição faz alusão 
à pedofilia, blasfêmia e zoofilia.  
Fique de Olho: Em outubro ocorrerão novidades vinculadas 
a críticas a exposições artísticas.  
 
1.2. FALECIMENTOS 
Em setembro de 2017, a atriz Rogéria, cantora e uma 
das mais famosas drag queens do Brasil, e Hugh 
Hefner, criador da revista Playboy, faleceram. 
 
Atriz Rogéria morre aos 74 anos no Rio (04/09/2017) 
A atriz Rogéria, de 74 anos, morreu no Rio de Janeiro. 
Rogéria se internou no Hospital Unimed Barra, na Zona 
Oeste do Rio, com um caso de infecção urinária, mas 
teve uma complicação após uma crise convulsiva. Ro-
géria, nascida Astolfo Barroso Pinto, atuou       
como atriz, cantora, maquiadora e drag queen. 
Fonte: goo.gl/8fKziK (Adaptado). 

 
Morre Hugh Hefner, fundador da revista 'Playboy' 
(28/09/2017) 
O fundador da revista "Playboy", Hugh Hefner, morreu 
de causas naturais aos 91 anos, em sua casa em Los 
Angeles, nos Estados Unidos.  
Hefner criou a Playboy Enterprises em 1953, 
companhia que começou com a revista "Playboy" e 
depois passou a produzir outros conteúdos eróticos 
para televisão e Internet. 
Fonte: goo.gl/VYRRVc (Adaptado). 
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POLÍTICA 

 

1. CENÁRIO POLÍTICO NO BRASIL 
 

1.1. REFORMA POLÍTICA 
A reforma política no Brasil, discutida nos Capítulos dos 
meses de agosto e setembro, teve seu desfecho no mês 
de outubro e suas propostas foram promulgadas pelo 
Congresso e sancionadas pelo presidente Michel Temer. 
 

Senado aprova PEC que extingue coligações em 
2020 e cria cláusula de barreira (03/10/2017) 
O Senado aprovou a Proposta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) que cria uma cláusula de desempenho, a 
partir de 2018, para as legendas terem acesso ao 
Fundo Partidário e ao tempo gratuito de rádio e TV. O 
texto também prevê o fim das coligações proporcionais, 
a partir das eleições de 2020. 
A PEC já foi aprovada pela Câmara e agora vai à pro-
mulgação, em sessão conjunta do Congresso Nacional, 
formada por deputados e senadores.  
Fonte: goo.gl/1MfWj1 (Adaptado). 
 

Senado aprova fim das coligações e cria cláusula 
de barreira (03/10/2017) 
O plenário do Senado aprovou a votação de um            
projeto que acaba com as coligações para a eleição do 
Legislativo e cria regras para barrar legendas com baixo 
desempenho nas urnas. 
O texto foi aceito por unanimidade dos senadores pre-
sentes, com 58 votos, e segue agora para promulgação. 
A proposta acaba com as coligações partidárias a partir 
da eleição de 2020. 
A outra medida da PEC também afeta os pequenos e 
os nanicos. Ela cria uma cláusula de desempenho (ou 
de barreira) para sufocar siglas que tenham baixíssimo 
desempenho. Haverá a partir da eleição de 2018 uma 
cláusula de desempenho progressiva: 1,5% dos votos 
válidos nacionais a deputado federal, distribuídos em 
pelo menos um terço dos estados. Em 2030, a cláusula 
chegará a 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo 
menos um terço dos estados, com um mínimo de 2% 
em cada um deles. A estimativa é a de que a medida, 
ao final, reduza as atuais 35 siglas a menos da metade. 
Pelo texto, a cláusula de barreira passa a ser aplicada 
já a partir das eleições do ano que vem. Já o fim das 
coligações é previsto apenas para 2020. 
A autoria inicial da PEC (Proposta de Emenda à Cons-
tituição) é dos senadores tucanos Ricardo Ferraço (ES) 
e Aécio Neves (MG). Na Câmara, a relatora foi a depu-
tada Shéridan (PSDB-RR). Como sofreu alterações pe-
los deputados, a PEC teve de passar por novo crivo dos 
senadores. 

 
Fonte: goo.gl/NLiJ4E (Adaptado). 

Reforma política: veja o que muda nas regras da 
eleição 2018 (05/10/2017) 
Congresso correu contra o tempo para votar propostas 
da reforma política até esta sexta-feira (6), a fim de que 
as novas regras estivessem em vigor na eleição do ano 
que vem. 
Para isso, era necessária a aprovação das propostas 
um ano antes da eleição, que escolherá presidente, go-
vernadores, deputados federais, senadores e deputa-
dos estaduais. 
Veja o que muda nas regras para a eleição do ano que 
vem: 
 

CLÁUSULA DE BARREIRA 
Como era: 

Todos os partidos recebiam 
uma fatia do fundo partidário, 
usado para manter a estru-
tura das legendas. O tempo 
de propaganda em rádio e 
TV era calculado de acordo 
com a bancada na Câmara. 

Como fica: 
Passa a existir um desem-
penho eleitoral mínimo para 
que os partidos tenham di-
reito ao tempo de propa-
ganda e ao fundo partidário. 

FUNDO ELEITORAL 
Como era: 

Não existia. Os partidos e 
candidatos podiam receber 
doações apenas de pessoas 
físicas para financiar as cam-
panhas e não havia verba pú-
blica destinada a isso. 

Como fica: 
Criou-se um fundo eleitoral 
com dinheiro público para 
financiar as campanhas. 

ARRECADAÇÃO 
Como era: 

Os candidatos podiam co-
meçar a arrecadar dinheiro 
para a campanha em mea-
dos de agosto do ano da 
eleição. Porém, a liberação 
do dinheiro ficava condicio-
nada ao registro da candi-
datura. 

Como fica: 
Os candidatos poderão fazer 
arrecadação prévia de recur-
sos para a campanha em 
"vaquinhas" online a partir de 
15 de maio do ano eleitoral. 
Os partidos também poderão 
vender bens e serviços e pro-
mover eventos para arreca-
dar fundos para a campanha 
dos candidatos. 

NOVO LIMITE PARA DOAÇÕES 

Como era: 
Pessoas físicas podiam 
doar até 10% de seus ren-
dimentos brutos para cada 
candidato a cargo ou para a 
chapa majoritária. 

Como fica: 
Esse limite será de 10 salá-
rios-mínimos. A doação 
acima desse teto está su-
jeita à multa. 

LIMITE PARA GASTOS 
Como era: 

Não havia limite para gasto 
de campanha. 

Como fica: 
A partir da eleição de 2018, 
haverá limite de gasto para 
as campanhas de cada 
candidato, por cargo. 

DEBATES 

Como era: 
As emissoras de rádio e TV 
eram obrigadas a convidar 
para os debates os candi-
datos de partidos com mais 
de 9 deputados na Câmara. 

Como fica: 
Esse número foi reduzido 
para 5. 

VOTO IMPRESSO 
Como era: 

Não havia. O voto ficava re-
gistrado somente na urna 
eletrônica. 

Como fica: 
Foi aprovada a impressão 
do registro do voto para a 
eleição de 2018, mas o Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE) já avisou que não terá 
orçamento para implantar a 
medida em todo o país. 
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DISCURSO DE ÓDIO E FAKE NEWS 
Como era: 

Não havia regras específi-
cas para publicações em 
redes sociais durante a 
campanha. 

Como fica: 
O Congresso aprovou lei 
que exige dos aplicativos e 
redes sociais a suspensão 
das publicações denuncia-
das por promoverem dis-
curso de ódio ou divulgar in-
formação falsa até que seja 
identificado o autor. A inten-
ção é evitar que perfis fal-
sos sejam usados para difa-
mar candidatos. Mas enti-
dades apontam que há 
risco de censura na 
emenda. 

 

Divisão do Fundo Eleitoral 

 
Fonte: goo.gl/1JM2nL (Adaptado). 

 
Temer sanciona com vetos reforma política 
aprovada por Câmara e Senado (06/10/2017) 
O presidente Michel Temer sancionou com vetos 
os projetos de reforma política aprovados nesta se-
mana por Câmara e Senado. 
Conforme o Palácio do Planalto, o presidente sancio-
nou a criação do Fundo Especial de Financiamento de 
Campanha (FEFC), que ficou conhecido no Congresso 
como "fundão" e terá R$ 1,7 bilhão estimados para fi-
nanciar as candidaturas. 
A reforma política estabeleceu limites de gastos para as 
campanhas, que deverão levar em consideração doa-
ções e recursos do fundo eleitoral: 
 

CARGO LIMITE DE GASTOS 

Presidente R$ 70 milhões para toda a campanha. E 
metade deste valor será o teto do 2º 
turno, se houver. 

Governador De R$ 2,8 milhões até R$ 21 milhões, de 
acordo com o número de eleitores do es-
tado. O teto para 2º turno será a metade 
desses valores. 

Senador De R$ 2,5 milhões a R$ 5,6 milhões, de 
acordo com o número de eleitores do estado. 

Deputado 
federal 

R$ 2,5 milhões, independentemente do 
estado. 

Deputado 
estadual 

R$ 1 milhão, independentemente do es-
tado. 

Dentre os dispositivos vetados por Temer estão: 
- o que permitia a retirada da Internet de publicações 
anônimas com informações falsas ou discurso de ódio 
até que o autor fosse identificado, considerado "cen-
sura" por entidades da imprensa. 
- o artigo da reforma que provocou divergências sobre 
a extinção ou não do autofinanciamento dos candida-
tos. Com o veto, o presidente mantém a possibilidade 
de o candidato se autofinanciar, desde que ele obedeça 
ao novo limite fixado em lei para o cargo em disputa.  
- o novo limite da doação de pessoa física. O texto da 
reforma previa que o valor não poderia ultrapassar 10% 
do rendimento bruto declarado pelo doador no ano an-
terior à eleição com um teto de 10 salários-mínimos (R$ 
9.690 em 2018). Com o veto, fica a regra que estabele-
cia como limite para doação de pessoa física apenas os 
10% dos rendimentos brutos declarados no ano ante-
rior à eleição – para 2018, serão os de 2017. Não existe 
a barreira dos 10 salários-mínimos. 
Também faz parte da reforma política uma Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) promulgada pelo                     
Congresso e que estipula uma cláusula de barreira e o 
fim das coligações a partir de 2020. 
Por se tratar de uma PEC, não passou pela sanção                        
presidencial. 
Fonte: goo.gl/8d4HFV (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Questões de Atualidades sobre reformas costumam pergun-
tar sobre alguma característica das novas propostas (leia 
com atenção os pontos da reforma).   
Inicialmente é importante destacar que a tão comentada re-
forma política ocorreu, em parte, por Projeto de Lei (PL 
8.612/17) e, em parte, por Proposta de Emenda                    
Constitucional (PEC).  
A Proposta de Emenda Constitucional referente à reforma 
política foi promulgada pelo Congresso e estabeleceu: 
- o fim das coligações partidárias a partir de 2020. 
- uma cláusula de desempenho (barreira) para ter acesso 
aos recursos do Fundo Partidário e ao tempo de TV e rádio a 
partir de 2018. 
O Projeto de Lei referente à reforma política foi sancionado 
pelo presidente Michel Temer e, entre outros aspectos, 
estabeleceu: 
- a criação de um fundo eleitoral com dinheiro público para 
financiar as campanhas; 
- limite de doação para pessoas físicas (10% do rendimento 
bruto declarado no ano anterior); 
- pemissão de autofinaciamento; 
- limite de gastos nas campanhas; 

 

É importante saber que o presidente Michel Temer vetou 
alguns pontos do Projeto de Lei: 
- divergências sobre a extinção ou não do autofinancia-
mento dos candidatos;  
- o novo limite da doação de pessoa física que estabelecia 
limite de 10 salários-mínimos; 
- item que permitia a retirada da Internet de publicações 
anônimas com informações falsas ou discurso de ódio até 
que o autor fosse identificado.  
 

Atenção: Foi amplamente divulgada no noticiário a possibi-
lidade de mundança do sistema eleitoral para o modelo de-
nominado “Distritão” (onde são eleitos os candidatos mais 
votados), no entanto, a proposta não avançou e permanece 
o sistema atual (proporcional com lista aberta). 
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FALANDO NISSO 

STF decide que prazo de inelegibilidade anterior à 
Lei da Ficha Limpa é válido (04/10/2017) 
Por maioria dos votos (6 x 5), o Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu que é válida a aplicação do prazo 
de oito anos de inelegibilidade àqueles que foram 
condenados pela Justiça Eleitoral, por abuso do poder 
econômico ou político, anteriormente à edição da Lei 
Complementar (LC) 135/2010 (Lei da Ficha Limpa).  
Fonte: goo.gl/ATcPkc (Adaptado). 

 
1.2. STF DECIDE QUE CONGRESSO PODE REVER 
MEDIDA CONTRA PARLAMENTAR 
Nos últimos anos, a atuação do Supremo Tribunal 
Federal assumiu lugar de destaque no cenário político 
e social brasileiro. Em meio a este contexto, em alguns 
momentos ocorreram crises entre os poderes judiciário 
e legislativo como, por exemplo, nas decisões do STF 
de afastar os senadores Renan Calheiros (2016) e 
Aécio Neves (2017).  
Em outubro de 2017, o STF decidiu que o Congresso 
pode rever medidas contra parlamentares. A decisão 
pode amenizar um pouco o recém-desgaste entre os 
poderes judiciário e legislativo.   

 
Por 6 a 5, STF decide que Congresso pode rever 
medida contra parlamentar (11/10/2017) 
Em votação apertada (6 a 5), desempatada pela presi-
dente do STF (Supremo Tribunal Federal), Cármen Lú-
cia, os ministros da Corte decidiram que medidas cau-
telares impostas a parlamentares que impossibilitem o 
exercício do mandato precisam do aval do Legislativo. 
Entre essas medidas estão o afastamento (que afeta 
diretamente o exercício do mandato) e possivelmente o 
recolhimento noturno (que pode afetar indiretamente as 
funções do congressista, pois há sessões legislativas à 
noite). A decisão do STF produziu um enunciado gené-
rico e, a partir de agora, caberá aos ministros analisar 
cada caso concreto. 
Na prática, porém, é certo que o resultado do julga-
mento autoriza o Congresso a rever, ou seja, deixar de 
cumprir certas determinações do Supremo. 
A decisão do STF nesse julgamento tem impacto direto 
sobre o senador Aécio Neves (PSDB-MG), afastado do 
mandato pela maioria da Primeira Turma da Corte no 
final de setembro. O caso gerou desgaste entre o Se-
nado e o Supremo e é o primeiro ponto da pauta do 
plenário da Casa na próxima terça (17). 
Aécio está afastado do mandato e foi proibido de sair 
de casa à noite após ter sido gravado pedindo R$ 2 mi-
lhões à JBS, supostamente como propina. 
Fonte: goo.gl/rmz8Pn (Adaptado). 

 
STF decide que Congresso precisa dar aval para 
afastamento de parlamentar (11/10/2017) 
A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu que deputados e senadores não podem 
ser afastados do mandato por meio de medidas caute-
lares da Corte sem aval do Congresso. A conclusão foi 
definida com voto decisivo da presidente do STF, Cár-
men Lúcia. A decisão deverá ser aplicada no caso do 
senador Aécio Neves (PSDB-MG), que recorreu da me-
dida adotada pela Primeira Turma, na última semana 
de setembro. Por 3 votos a 2, o colegiado determinou o 
afastamento dele do mandato e seu recolhimento no-
turno em casa.  
Fonte: goo.gl/pNrrE4 (Adaptado). 

Senado revê decisão do STF e devolve mandato a 
Aécio Neves (17/10/2017) 
O Senado decidiu, por 44 votos a 26, devolver ao sena-
dor Aécio Neves (PSDB-MG) o exercício do mandato 
parlamentar. Aécio estava afastado da Casa desde o 
final de setembro por decisão da Primeira Turma do  
Supremo Tribunal Federal (STF), que se baseou nas 
investigações contra o mineiro a partir das delações 
premiadas de executivos do Grupo J&F. O colegiado 
também havia determinado a Aécio o recolhimento do-
miciliar noturno, medida que, assim como a suspensão 
do mandato, foi derrubada pelos senadores. 
Fonte: goo.gl/8DXAAq (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 
 

Decisão do STF sobre medidas contra parlamentares:  
R: Medidas cautelares impostas a parlamentares que impos-
sibilitem o exercício do mandato precisam do aval do Legis-
lativo. 
Importante: Congresso poderá rever algumas determina-
ções do Supremo Tribunal Federal.  
O senador Aécio Neves, que estava afastado do cargo por 
determinação do STF, foi um dos beneficiados pela medida e 
teve seu caso analisado pelo Senado. 
Lembre-se:  O afastamento de Aécio Neves está associado à 
delação premiada de executivos da JBS, o senador é acusado 
de corrupção passiva e obstrução de Justiça. 
Decisão do Senado sobre o afastamento de Aécio Neves: 
R: O Senado decidiu devolver ao senador Aécio Neves o 
exercício do mandato parlamentar.  
 

1.3 MICHEL TEMER 
No mês de setembro, o Procurador-Geral da República, 
Rodrigo Janot, enviou uma segunda denúncia contra o 
presidente Michel Temer.  
Em outubro, a Câmara dos Deputados rejeitou a aber-
tura de investigação contra o presidente Michel Temer.  
 

CCJ aprova parecer contrário à segunda denúncia 
contra Temer (19/10/2017) 
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câ-
mara aprovou, por 39 votos a 26, o relatório do depu-
tado Bonifácio de Andrada (PSDB-MG), contrário à de-
núncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) que 
acusa o presidente Michel Temer (PMDB) dos crimes 
de organização criminosa e obstrução de Justiça. Os 
ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e     Moreira Franco 
(Secretaria-Geral da Presidência) também foram de-
nunciados por organização criminosa. 
Com a aprovação na CCJ, o parecer de Andrada será 
submetido ao plenário da Câmara, que dará a palavra 
final sobre o envio ou não da denúncia à análise do Su-
premo Tribunal Federal (STF). Para que a acusação 
siga ao STF, 342 dos 513 deputados devem votar con-
tra o relatório do tucano. 
Caso o número não seja atingido, a acusação contra 
Temer, Padilha e Moreira fica suspensa até que o pre-
sidente deixe o cargo, em janeiro de 2019. Se a Câmara 
autorizar o encaminhamento ao STF, a Corte analisará 
a denúncia e decidirá se torna o presidente e os minis-
tros réus. Caso a acusação da PGR seja aceita pelo 
Supremo, Michel Temer deixa a Presidência por até 
180 dias, prazo em que seria julgado. Durante esse pe-
ríodo, o cargo é assumido interinamente pelo presi-
dente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ). Condenado, 
Temer sai definitivamente do poder. Absolvido, reas-
sume a chefia do Executivo. 
Fonte: goo.gl/62fbQ7 (Adaptado). 

http://www.neafconcursos.com.br/
http://veja.abril.com.br/noticias-sobre/aecio-neves
http://veja.abril.com.br/noticias-sobre/supremo-tribunal-federal
http://veja.abril.com.br/noticias-sobre/J&F
http://veja.abril.com.br/noticias-sobre/aecio-neves
http://veja.abril.com.br/noticias-sobre/procuradoria-geral-da-republica
http://veja.abril.com.br/noticias-sobre/michel-temer
http://veja.abril.com.br/noticias-sobre/eliseu-padilha/
http://veja.abril.com.br/noticias-sobre/moreira-franco
http://veja.abril.com.br/noticias-sobre/rodrigo-maia/


 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

56 NEAF CONCURSOS – Av. São Luís, 86 – 2º Andar – República – São Paulo/SP - Tel. (11) 3129-4356 
 

www.neafconcursos.com.br 
 

A reprodução não autorizada deste material sujeita o infrator às penas previstas em Lei.  

Plenário da Câmara rejeita denúncia contra Temer 
por 251 a 233 votos (25/10/2017) 
Os deputados rejeitaram o pedido da Procuradoria-
Geral da República (PGR) para investigar o presidente 
da República, Michel Temer, e os ministros Eliseu 
Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-
Geral). Foram 251 votos contrários à autorização para 
investigação, 233 votos favoráveis e duas abstenções.  
O parecer votado hoje foi apresentado pelo deputado 
Bonifácio de Andrada (PSDB-MG), que recomendou a 
inadmissibilidade da autorização da Câmara para que 
o STF iniciasse as investigações contra o presidente e 
os ministros.  

 
A denúncia 
No dia 14 de setembro, o ex-procurador-geral da 
República, Rodrigo Janot, apresentou ao STF a 
segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. 
Em junho, Janot já havia denunciado o presidente pelo 
crime de corrupção passiva. Desta vez, Temer foi 
acusado de liderar uma organização criminosa desde 
maio de 2016 até 2017. De acordo com a denúncia, o 
presidente e outros membros do PMDB teriam 
praticado ações ilícitas em troca de propina, por meio 
da utilização de diversos órgãos públicos. Além de 
Temer, foram acusados de participar da organização os 
integrantes do chamado "PMDB da Câmara": Eduardo 
Cunha, Henrique Alves, Geddel Vieira Lima, Rodrigo 
Rocha Loures, Eliseu Padilha e Moreira Franco.  
Com o resultado, o processo fica parado enquanto 
Michel Temer estiver no exercício do mandato de 
presidente da República, ou seja, até 31 de dezembro 
de 2018. 
Fonte: goo.gl/4qqNCs (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

É importante lembrar que a Procuradoria-Geral da República 
(PGR) apresentou duas denúncias contra o presidente Michel 
Temer. A discussão apresentada aqui se refere à segunda de-
núncia. 
- Acusação contra Michel Temer: 
R: Michel Temer é acusado pelo procurador-geral da             
República, Rodrigo Janot, pelos crimes de organização crimi-
nosa e obstrução de Justiça.  
- A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos        
Deputados aprovou relatório, do deputado Bonifácio de        
Andrada (PSDB-MG), contrário à denúncia da Procuradoria-
Geral da República (PGR) que acusa o presidente Michel    
Temer (PMDB) dos crimes de organização criminosa e obs-
trução de Justiça. 
O relatório foi submetido à votação na plenária da Câmara 
dos Deputados.  
- Resultado da votação na Câmara dos Deputados:  
R: A Câmara aprovou o relatório da CCJ e rejeitou o pedido 
da PGR para investigação do presidente Michel Temer pelos 
crimes de organização criminosa e obstrução de Justiça.  
- Se a Câmara tivesse recusado o relatório, Michel Temer 
seria afastado do cargo por até 180 dias e responderia 
processo no Supremo Tribunal Federal (STF). Com a rejeição 
da denúncia, Temer só responderá ao STF após o 
encerramento do seu mandato em 2018. 
Importante: O relatório da CCJ também avaliou os casos dos 
ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco              
(Secretaria-Geral da Presidência), que foram denunciados 
por organização criminosa. 

1.4. PRISÃO DE CARLOS ARTHUR NUZMAN 
Em outubro de 2017, o presidente do Comitê Olímpico 
do Brasil (COB), Carlos Arthur Nuzman, foi preso. 
 
Nuzman é preso pela PF (05/10/2017) 
O presidente do Comitê Olímpico do Brasil 
(COB), Carlos Arthur Nuzman, foi preso pela Polícia 
Federal, na Operação Unfair Play – Segundo Tempo. 
Em nota, a PF informou que 20 policiais federais 
cumprem dois mandados de prisão temporária e seis 
mandados de busca e apreensão, expedidos pela 7ª 
Vara Federal Criminal/RJ, na cidade do Rio de Janeiro 
(Ipanema, Leblon, Laranjeiras, Centro). 
O diretor de operações da Rio 2016, Leonardo Gryner, 
também é alvo de mandado de prisão. A ação desta 
quinta é um desdobramento da Operação Unfair Play, 
deflagrada em setembro, contra um esquema de cor-
rupção internacional de compra de votos para a escolha 
do Rio pelo Comitê Olímpico Internacional como sede 
da Olimpíada 2016. 
Segundo a PF, os presos serão indiciados por corrup-
ção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 
Fonte: goo.gl/HmoYEf (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Questões sobre a prisão do presidente do Comitê Olímpico do 
Brasil (COB) podem ser cobradas de quatro modos: 
- Enunciado abordando a prisão do presidente do Comitê 
Olímpico do Brasil (COB) e perguntando o seu nome: 
R: Carlos Arthur Nuzman. 
- Enunciado citando a prisão de Carlos Arthur Nuzman e 
perguntado o nome do orgão que ele preside: 
R: Comitê Olímpico do Brasil (COB). 
- Questionamento sobre o nome da operação que prendeu 
Carlos Arthur Nuzman: 
R: Operação Unfair Play – Segundo Tempo. 
- Quetionamento sobre o motivo da prisão: 
R: Suposta compra de votos para a escolha do Rio pelo Comitê 
Olímpico Internacional como sede da Olimpíada 2016. 
 
1.5. CESARE BATTISTI 
Cesare Battisti é uma figura conhecida na matéria de 
Atualidades e apareceu em provas de concursos nos 
anos de 2009 e 2010. 
Durante a década de 1970, Battisti participou de grupos 
de luta armada de extrema-esquerda na Itália, tal fato o 
levou a ser condenado à prisão perpétua pela justiça 
italiana. Desde então, Battisti vive exilado, com 
passagens pelo México e pela França.  
Em 2004, Battisti fugiu para o Brasil, onde viveu 
clandestinamente até ser preso em 2007.  
Em 2009, Cesare Battisti recebeu do Ministério da 
Justiça o status de refugiado, mas o Supremo Tribunal 
Federal aprovou sua extradição, deixando a decisão 
final para o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  
Lula optou pela permanência de Battisti no Brasil e ele 
acabou solto e ganhou visto de permanência.  
Em outubro de 2017, o nome de Cesare Battisti voltou 
a ganhar espaços no noticiário, após sua prisão no 
estado do Mato Grosso do Sul. 
 
Justiça decreta prisão preventiva de Cesare Battisti 
(05/10/2017) 
O juiz Odilon de Oliveira, da 3.ª Vara Federal de Campo 
Grande, decretou a prisão preventiva – sem prazo para 
terminar – do ativista italiano Cesare Battisti. O ativista 
havia sido preso em flagrante tentando atravessar a 
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fronteira do Brasil com a Bolívia. Com ele, a Polícia Fe-
deral apreendeu US$ 6 mil e 1.300 euros, além de "do-
cumentos diversos" e, ainda, o que os agentes rotula-
ram de "objeto não classificado". 
A PF autuou Battisti em flagrante por evasão de divisas 
e lavagem de dinheiro. Em seu interrogatório, o ativista 
– condenado na Itália à prisão perpétua por terrorismo 
– disse que ia fazer pescaria e comprar roupas de couro 
no país vizinho.  
Battisti foi condenado à prisão perpétua na Itália sob 
acusação de quatro assassinatos.   
Fonte: goo.gl/eA8sZG (Adaptado). 

 
Desembargador concede habeas corpus a 
Cesare (06/10/2017) 
O desembargador José Marcos Lunardelli, do TRF-3 
(Tribunal Regional Federal da 3ª Região), concedeu um 
habeas corpus ao italiano Cesare Battisti, preso em 
Mato Grosso do Sul. 
Battisti fugiu da Itália e, em 2004, veio para o Brasil. Foi 
preso em 2007 e, em 2009, o STF autorizou a extradi-
ção, que foi negada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva em 2010, no último dia de seu governo. 
 
GOVERNO ITALIANO 
O ministro das Relações Exteriores da Itália, Angelino 
Alfano, afirmou que o governo italiano está trabalhando 
com autoridades brasileiras a respeito do pedido de ex-
tradição de Cesare Battisti. 
Fonte: goo.gl/KN45RF (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

O candidato deve saber que Cesare Battisti foi condenado à 
prisão perpétua na Itália e vive no Brasil como refugiado. 
Cuidado: A recente prisão de Cesare Battisti não tem vínculo 
com a sua condenação pela justiça italiana.   
Motivo da recente prisão de Cesare Battisti: 
R: Foi preso em flagrante por evasão de divisas e lavagem de 
dinheiro, ao tentar atravessar a fronteira do Brasil com a 
Bolívia, portando US$ 6 mil e 1.300 euros.   
 
 
2. CENÁRIO POLÍTICO NO MUNDO 

 
2.1. VENEZUELA 
Ocorreram eleições para governadores na Venezuela 
e, ao contrário do que previam as pesquisas, o Partido 
Socialista Unido da Venezuela (PSUV), do presidente 
Nicolás Maduro, saiu vitorioso e conquistou a maioria 
dos estados.  
 
Apoiadores de Maduro ganham eleição para 
governador na maioria dos estados venezuelanos 
(16/10/2017) 
O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela in-
dicou, após apuração de 95,8% dos votos, que o Par-
tido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), ligado ao 
governo de Nicolás Maduro, venceu eleições para go-
vernadores em 17 estados. A coalizão opositora Mesa 
da Unidade Democrática (MUD) elegeu governadores 
em 5 estados. 
O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, conside-
rou “um triunfo total” as eleições para governador. Ele 
afirmou ainda que os governadores eleitos devem ser 
subordinados à Assembleia Constituinte, totalmente 
governista. Já a oposição venezuelana, agrupada na 
Mesa da Unidade Democrática (MUD), disse que não 
reconhece os resultados. 

O resultado contraria as pesquisas de opinião que 
apontavam favoritismo da oposição, que tinha a possi-
bilidade de vencer em até 18 estados em caso de alta 
participação do eleitorado.  
Fonte: goo.gl/19s7jf (Adaptado). 

 
Oposição contesta resultado de eleições para 
governador na Venezuela (16/10/2017) 
O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela 
anunciou o triunfo dos candidatos governistas em 17 
dos 23 estados, que elegeram seus governadores 
neste domingo (15). Mas os resultados preliminares 
foram questionados, minutos antes de sua divulgação, 
pela oposição, que denunciou “irregularidades”. 
Fonte: goo.gl/XSkec5 (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

- O Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), de Nicolás               
Maduro, venceu as eleições para governadores em 17 dos 
22 estados venezuelanos.  
- A oposição contesta o resultado e acusa o governo de frau-
dar as eleições, principalmente porque pesquisas demonstra-
vam vitória da oposição e indicavam que uma representativa 
parcela da população venezuelana está insatisfeita com o 
governo do presidente Nicolás Maduro. 
 

FALANDO NISSO 

Oposição venezuelana vence prêmio Sakharov de 
Direitos Humanos (26/10/2017) 
A Eurocâmara anunciou a oposição venezuelana como 
a vencedora do prêmio Sakharov à liberdade de cons-
ciência, um reconhecimento que coroa seu apoio à As-
sembleia Nacional da Venezuela e aos presos políticos 
ante o governo de Nicolás Maduro. 
É um prêmio de “reconhecimento” à “coragem” dos pre-
sos e ao “povo venezuelano por se manter firme contra 
um regime que reprime, persegue e viola os direitos hu-
manos”. 
A vitória chega no momento da pior fissura da MUD, 
que perdeu na disputa contra o governo as eleições de 
governadores de 15 de outubro, cujos resultados foram 
questionados pela oposição e pela União Europeia 
(UE). 
Fonte: goo.gl/ah1QcY (Adaptado). 

 
2.2. ELEIÇÕES PELO MUNDO 
Eleições pelo mundo, sejam elas presidenciais ou 
legislativas, sempre merecem atenção especial, pois é 
um tema recorrente em provas de Atualidades. 

 
ÁUSTRIA 
Direita avança com eleição de partido conservador 
na Áustria (15/10/2017) 
A Áustria inclinou-se à direita nas eleições legislativas 
deste domingo (15) com a vitória do conservador ÖVP 
(Partido Popular). Seu líder, o jovem Sebastian Kurz, 
31, deve ser o próximo premiê. Sem votos o suficiente 
para governar sozinho, Kurz – apelidado "wunder-
wuzzi", ou "garoto-maravilha" – deve se unir à direita 
ultranacionalista em uma coalizão. 
Com a grande maioria dos votos apurados no final da 
noite de domingo (15), a sigla vencia com 31,4% dos 
votos. O SPÖ (Partido Social Democrata), hoje no po-
der, aparecia com 26,7%. O ultranacionalista de direita 
FPÖ (Partido da Liberdade) estava em terceiro lugar 
com 27,4%, acima das projeções. 
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O pleito estava previsto para o ano que vem. Dessa ma-
neira, será inevitável que o vencedor Kurz se alie à di-
reita populista do FPÖ para ter a maioria e poder gover-
nar. O FPÖ foi fundado após o fim da Segunda Guerra 
(1939-1945) por Anton Reinthaller, que foi um membro 
da organização nazista SS. 
Tanto ÖVP quanto FPÖ cresceram em relação às elei-
ções de 2013, sinalizando os avanços da direita no 
país.  
Kurz, o provável próximo premiê austríaco, é enxergado 
como um jovem ambicioso. Ele recebeu crédito por ter 
modernizado o partido tradicional. Além de criticar a mi-
gração e o islã, fez campanha por menos impostos.  
Fonte: goo.gl/Qnr5At (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Em relação à eleição austríaca, o candidato deve saber que 
ocorreu um avanço dos partidos de direita.  
O conservador ÖVP (Partido Popular) venceu as eleições e 
ultranacionalista de direita FPÖ (Partido da Liberdade) ficou 
em terceiro na votação. Os partidos já indicaram uma 
possível aliança para governar.  

 
CHINA 
Congresso do PC chinês dá a Xi Jinping sua 'tríplice 
coroa' (18/10/2017) 
Nesta quarta-feira (18), tem início em Pequim o Con-
gresso do Partido Comunista (PC) chinês. A reunião 
confirmará um novo mandato de cinco anos (que só se 
inicia em março de 2018) ao presidente Xi Jinping. 
Fonte: goo.gl/jDjucC (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

Na China, Xi Jinping foi confirmado como presidente por 
mais cinco anos (não há eleição direta, a decisão é tomada 
pelo Partido Comunista Chinês).  
Xi Jinping se destaca por promover uma política mais aberta 
para o mundo. 

 
ARGENTINA 
Argentina: Macri ganha eleição legislativa 
(23/10/2017) 
O presidente da Argentina, Mauricio Macri, comemorou 
a maior vitória desde que chegou à Casa Rosada em 
dezembro de 2015. A coalizão governista de centro-
direita Cambiemos (Mudemos) foi a mais votada nos 
cincos principais distritos, nas eleições legislativas – 
inclusive na província de Buenos Aires, a maior e mais 
rica do país. 
Nos últimos dois anos, ele governou com minoria no 
Congresso e, com essa eleição, sai fortalecido para 
implementar sua política de abertura econômica e, 
dependendo dos resultados, se candidatar à reeleição 
em 2019. A ex-presidente Cristina Kirchner, sua 
antecessora e principal rival, voltou ao cenário político: 
ela foi eleita senadora por Unidad Ciudadana (Unidade 
Cidadã), o partido que criou para essa eleição e que 
promete transformar “na base para fundar uma nova 
oposição”. Como parlamentar, ela garantiu a 
imunidade, num momento em que é acusada de 
corrupção, em oito processos judiciais diferentes.  
O governo ainda é minoria no Congresso, mas com 
essa eleição se fortaleceu, aumentando suas 
bancadas. Ficará com 25 dos 72 senadores e 108 dos 
257 deputados.  
Fonte: goo.gl/3kEzck (Adaptado). 

DIRETO AO PONTO 

A coalizão governista de centro-direita, Cambiemos (Mude-
mos), do presidente Mauricio Macri, venceu as eleições le-
gislativas na Argentina.  
Fique de Olho: A ex-presidente Cristina Kirchner foi eleita se-
nadora, tal fato é representativo, pois ela responde a diver-
sos processos judiciais e agora, como parlamentar, tem imu-
nidade garantida. 
 
QUÊNIA 
Uhuru Kenyatta vence eleições presidenciais no 
Quênia com 98,2% dos votos (30/10/2017) 
O presidente queniano em fim de mandato Uhuru 
Kenyatta venceu a eleição presidencial de 26 de outu-
bro com 98,26% dos votos, em uma consulta boicotada 
por seu principal opositor, Raila Odinga. 
Kenyatta recebeu 7,4 milhões de votos contra 73.228 
para Odinga. A participação foi de 38,8%, em forte queda 
em relação às eleições de 8 de agosto (79%), anulada 
pela Suprema Corte por irregularidades processuais. 
Fonte: goo.gl/A6jSdG (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Em agosto foram realizadas eleições no Quênia e o atual pre-
sidente Uhuru Kenyatta foi reeleito, porém, a oposição não 
aceitou o resultado e ocorreram protestos, com embates vi-
olentos. Em outubro foi realizada uma nova eleição e Uhuru 
Kenyatta foi reeleito.  
 
 

2.3. SEPARATISMO DA CATALUNHA NA ESPANHA 
Em outubro a realização de um plebiscito na região da 
Catalunha, na Espanha, ganhou repercussão mundial.  
 

A Catalunha  
A Catalunha é uma espécie de província autônoma da 
Espanha localizada ao sul da França. Os catalães, além 
de uma identidade própria, possuem o seu idioma es-
pecífico: o catalão, uma língua evoluída a partir do latim 
e que possui poucas semelhanças com o espanhol.  
 

 
Fonte: goo.gl/wXnZBc (Adaptado). 

 
O que é, afinal, a Catalunha? (29/09/2017) 
A Catalunha é uma das 17 comunidades autônomas 
espanholas, unidades administrativas que repartem 
todo o país em regiões mais ou menos como os estados 
no Brasil, mas com pouco mais de autonomia política, 
econômica e jurídica. A figura das comunidades autô-
nomas surgiu na Constituição de 1978, após o final 
da ditadura franquista, onde o poder era extremamente 
centralizado. A ideia era, justamente, descentralizar o 
poder. Elas podem, portanto, aprovar leis e realizar as 
tarefas executivas que estejam estabelecidas em seu 
estatuto próprio. Têm, inclusive, um presidente, que no 
caso da Catalunha se chama Carles Puigdemont. O 
Governo que ele preside se chama Generalitat e há, 
ainda, um parlamento próprio, o Parlament. 
Fonte: goo.gl/z86Ssk (Adaptado). 
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Ação policial para impedir plebiscito na Espanha 
gera polêmica (01/10/2017) 
Contrariando o governo da Espanha, a Catalunha rea-
liza neste domingo, 1º, um referendo pela sua indepen-
dência. Até agora, foram registrados pelo governo ca-
talão ao menos 800 feridos, em decorrência de confron-
tos entre policiais e manifestantes. 
Obedecendo ordens da justiça espanhola, que consi-
dera a votação ilegal, dez mil homens da Polícia           
Nacional e da Guarda Civil saíram às ruas para recolher 
urnas e apreender manifestantes, na intenção de desa-
lojar os locais de votação. 
Fonte: goo.gl/PehVVT (Adaptado). 

 
Independência da Catalunha vence referendo com 
90% dos votos, diz governo catalão (01/10/2017) 
O presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, disse 
na noite deste domingo (1º) que a Catalunha “ganhou o 
direito de ser um Estado” após a realização do refe-
rendo sobre sua independência da Espanha.  
Puigdemont prometeu levar o resultado da votação ao 
Parlamento para que se atue de acordo com a lei do 
referendo, que prevê a proclamação unilateral de inde-
pendência. 
O “Sim” venceu o referendo deste domingo com 
90,09% (2.020.144 votos), o “Não” teve 7,87% (176.565 
votos), votos em branco foram 2,03% (45.586) e nulos 
foram 0,89% (20.129). No total foram registrados 
2.262.424 votos, conforme o governo catalão. 
Segundo o porta-voz do executivo regional, Jordi Turull, 
de um censo eleitoral de 5,3 milhões de pessoas, se 
registraram 2,26 milhões, das quais 2,02 (90%) vota-
ram. Ele disse ainda que 770 mil pessoas não puderam 
votar por causa dos 400 colégios eleitorais fechados 
pela polícia. 

 
Fonte: goo.gl/rqRAdp (Adaptado). 

 
O que está acontecendo na Catalunha? (21/10/2017) 
A região fica no nordeste da Espanha e sempre foi cul-
turalmente independente, tendo um histórico desejo de 
ver reconhecida como uma nação. 
A decisão de se separar do país foi tomada em um re-
ferendo ocorrido em 1º de outubro. 
A Catalunha tem um Parlamento próprio, uma bandeira 
e um líder, Carles Puigdemont, e sua própria polícia, a 
Mossos d'Esquadra. 

Também oferece serviços públicos, como saúde e es-
colas, além de ter "missões" no exterior – pequenas re-
presentações diplomáticas para promover seus produ-
tos e buscar investimentos ao redor do mundo. 
Os separatistas argumentam que a área tem uma cul-
tura própria e paga mais impostos proporcionalmente 
do que recebe em troca por meio de benefícios. 
Fonte: goo.gl/fkcKbs (Adaptado). 

 
Parlamento da Catalunha declara independência da 
Espanha (27/10/2017) 
O Parlamento catalão aprovou, em votação secreta, a 
resolução que declara a independência da região nesta 
sexta-feira (27). Foram 70 votos a favor, 10 contrários 
e dois em branco, em uma votação que contou com a 
abstenção dos membros das siglas contrárias ao 
processo de separação. 
O rompimento unilateral já era esperado após o presi-
dente da região, Carles Puigdemont, desistir da ideia de 
convocar novas eleições para a Catalunha para tentar 
amenizar a crise com Madri. 
Através do Twitter, o premier espanhol, Mariano Rajoy, 
pediu "tranquilidade" para os espanhóis e afirmou que "o 
Estado de Direito restaurará a legalidade na Catalunha". 
A votação no Parlamento local ocorre no mesmo dia em 
que o Senado espanhol está analisando a ativação do 
artigo 155, que retirará temporariamente a autonomia 
da região e destituirá os atuais líderes. 
Fonte: goo.gl/bam4VQ (Adaptado). 

 
Conselho de Ministros da Espanha destitui governo 
da Catalunha e convoca eleições (27/10/2017) 
Conselho de Ministros convocado pelo chefe de go-
verno espanhol, Mariano Rajoy, decidiu destituir o go-
verno da Catalunha, dissolver o Parlamento local e con-
vocar eleições regionais, conforme autorizado mais 
cedo pelo Senado espanhol, que deu luz verde para a 
aplicação do artigo 155 da Constituição. 
Rajoy anunciou a destituição de Carles Puigdemont, 
presidente da Catalunha, e outras autoridades regio-
nais. O chefe do governo espanhol também anunciou 
que o Parlamento catalão foi dissolvido e convocou elei-
ções regionais para o dia 21 de dezembro "para restau-
rar a democracia". 
A atual crise política foi desencadeada após a realização 
de um referendo considerado ilegal pelo governo e pela 
Suprema Corte espanhóis. Na consulta popular de 1º de 
outubro, 90% dos votantes foram a favor da independên-
cia (2 milhões de pessoas, ou 43% do eleitorado catalão). 
Fonte: goo.gl/rLY8k5 (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- A Catalunha é uma comunidade autônoma espanhola, 
possui presidente (Carles Puigdemont), chamado de Genera-
litat, e um parlamento próprio, o Parlament. 
- A Catalunha possui uma cultura peculiar, dialeto próprio e 
historicamente apresentou desejos separatistas.  
- Em outubro de 2017, um plesbiscito votou pela 
independência da Catalunha perante a Espanha e o 
referendo foi aprovado pelo Parlamento catalão.  
- O governo espanhol não aceita o referendo e a 
indenpendência da Catalunha.  
- O governo espanhol, de Mariano Rajoy, decidiu destituir o 
governo da Catalunha, dissolver o Parlamento local e con-
vocar eleições regionais, por meio da aplicação do artigo 
155 da Constituição.  
Fique de Olho: O fato deve apresentar desdobramentos nos 
próximos meses. 
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2.4. DONALD TRUMP E OS EUA 
No mês de outubro, os principais acontecimentos en-
volvendo o presidente Donald Trump e os EUA foram:  
- A expulsão de diplomatas cubanos dos EUA; 
- A retirada de proteção contra a discriminação de trans-
gêneros no trabalho;  
- A ameaça de romper o acordo nuclear com o Irã;  
- O barramento de transferência de presos da prisão de 
Guantánamo;  
- Declaração de estado de emergência de saúde devido 
à onda de vício em opiáceos.  
 

EUA expulsam diplomatas cubanos após 'ataques 
sônicos' (03/10/2017) 
O governo dos Estados Unidos anunciou a expulsão do 
país de 15 diplomatas da embaixada de Cuba em Wa-
shington, como consequência dos misteriosos "ataques 
sônicos" contra seu pessoal em Havana. 
De acordo com Tillerson, a decisão de expulsar os funcio-
nários do país foi adotada "pelo fracasso de Cuba em adotar 
medidas para proteger nossos diplomatas de acordo com 
suas obrigações nos termos da Convenção de Viena". 
"Manteremos nossas relações diplomáticas com Cuba 
e continuaremos cooperando com Cuba, à medida que 
investigamos esses ataques", afirmou o secretário de 
Estado. 
 
Ataques sônicos 
De acordo com denúncias, no último ano, 21 diploma-
tas americanos sofreram sintomas que variaram de do-
res de cabeça a edemas cerebrais devido a "ataques 
específicos" aparentemente com dispositivos acústicos 
ou ultrassônicos, que permanecem misteriosos. 
Segundo o Departamento de Estado, os "ataques" 
ocorreram em residências diplomáticas e hotéis fre-
quentados por cidadãos americanos na capital cubana. 
Entre os sintomas identificados, o Departamento de Es-
tado mencionou de dores de cabeça severas a edemas 
cerebrais, passando por tonturas e perda parcial da au-
dição e memória. 
Embora a origem desses episódios e seus responsá-
veis sejam desconhecidos, o Departamento de Estado 
não expressou dúvidas quanto ao caráter desses even-
tos, classificando-os como "ataques". 
Fonte: goo.gl/eBJ32Z (Adaptado). 

 
Cuba: ‘ataque sônico’ a diplomatas dos EUA 
causou dano cerebral (06/10/2017) 
Recentemente, funcionários das embaixadas dos Esta-
dos Unidos e do Canadá em Havana relataram que 
desde o final de 2016 estranhos incidentes provocaram 
sintomas como a perda de audição, náuseas, dores de 
cabeça e distúrbios de equilíbrio. Enquanto os gover-
nos investigam a natureza das ocorrências, um médico 
americano que avaliou os diplomatas dos dois países 
diagnosticou condições sérias como lesões cerebrais 
traumáticas leves e danos ao sistema nervoso central. 
O governo dos Estados Unidos não detalhou a natureza 
das agressões, nem confirma se se trata de um “ataque 
sônico”, como aponta a imprensa americana.   
Fonte: goo.gl/XJ8KaC (Adaptado). 
 

DIRETO AO PONTO 

- Diplomatas americanos em Cuba apresentaram dores de 
cabeça a edemas cerebrais. 
- Os EUA suspeitam que os diplomatas foram alvos de ata-
ques sônicos. 
- Em represália ao fato, os EUA expulsaram 15 diplomatas 
cubanos do país.  

Trump tira de transgêneros proteção contra 
discriminação no trabalho (06/10/2017) 
Em mais um capítulo dos esforços do governo de Do-
nald Trump para reverter as medidas de direitos civis 
implementadas pelo antecessor, Barack Obama, o se-
cretário da Justiça, Jeff Sessions, anunciou que os 
transgêneros perderão a proteção contra a discrimina-
ção em locais de trabalho. 
Num documento enviado na quinta (5) a advogados, 
Sessions reverteu uma determinação de três anos 
atrás, segundo a qual a Lei dos Direitos Civis, de 1964, 
que criminaliza a discriminação com base no sexo de 
uma pessoa, protegeria também os transgêneros. 
Para Sessions, a palavra "sexo", como está na lei, sig-
nifica "biologicamente homem ou mulher", ou seja, não 
veda a "discriminação contra a identidade de gênero".  
Desde a eleição de Trump à Casa Branca, o Departa-
mento de Justiça vem revertendo uma série de prote-
ções aos direitos civis, muitas vezes em casos em que 
o governo é parte no processo. Em julho, o presidente 
anunciou que transgêneros seriam banidos das Forças 
Armadas, desfazendo outra decisão de Obama. 
Fonte: goo.gl/HqZoN4 (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Nos EUA os transgêneros eram protegidos pela Lei dos Di-
reitos Civis, de 1964, que criminaliza a discriminação com 
base no sexo de uma pessoa. A medida era um dos legados 
de Barack Obama.  
- O governo de Donald Trump anunciou que os transgêneros 
perderão a proteção contra a discriminação em locais de 
trabalho. 
 

"Irã está sob um regime fanático", diz Trump ao não 
certificar acordo nuclear (13/10/2017) 
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, 
anunciou que não certificará o acordo nuclear com o Irã 
assinado em 2015, mas, ao contrário do que se espe-
rava, não rompeu o tratado. Pela lei, a cada 90 dias, o 
presidente deve certificar ou não o Congresso que Te-
erã, capital iraniana, respeita o acordo e que este é do 
interesse do país norte-americano. 
Trump também acusou o governo do país persa de usar 
o acordo como "âncora de salvação" e reiterou que o 
tratado, uma bandeira de seu antecessor, Barack 
Obama, é "uma das piores e mais desequilibradas tran-
sações que os Estados Unidos já fizeram". O presi-
dente ainda ameaçou cancelar o tratado se a Casa 
Branca não conseguir chegar a um ponto em comum 
com o Congresso sobre um novo compromisso com o 
Irã. 
 

Tratado 
O acordo nuclear foi assinado em 2015, fruto de um 
compromisso entre Irã, as potências do 5+1 (EUA, 
França, Alemanha, China, Rússia e Reino Unido) e a 
União Europeia, mas entrou em vigor apenas em ja-
neiro do ano seguinte. 
O tratado prevê a eliminação dos bloqueios impostos à 
economia iraniana nos últimos anos. Em troca, o país 
persa se comprometeu a limitar suas atividades atômi-
cas, incluindo a interrupção do enriquecimento de urâ-
nio na usina de Fordow e a redução de suas centrífu-
gas, que passarão de 19 mil para 6,1 mil em 10 
anos. Além disso, Teerã aceitou permitir a realização 
de inspeções periódicas por parte da Organização das 
Nações Unidas (ONU) em suas instalações.  
Fonte:  goo.gl/32V9eY (Adaptado). 
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DIRETO AO PONTO 

- Desde 2015, existe um acordo nuclear assinado entre o Irã 
e as cinco potências mundiais (Alemanha, China, EUA, 
França e Reino Unido). 
- O acordo elimina bloqueios à economica do Irã, que por sua 
vez se compromete a limitar suas atividades nucleares.  
- O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou o acordo e 
anunciou que não o certificará.  
 

FALANDO NISSO 

Trump barra transferências de presos de 
Guantánamo a outros países (25/10/2017) 
Em 19 de janeiro, véspera da posse de Donald Trump, 
três detentos de Guantánamo foram transferidos para 
os Emirados Árabes Unidos. Foram os últimos a deixar 
a controversa prisão americana em Cuba, que o repu-
blicano anunciou, desde a campanha, que não pre-
tende fechar. 
Hoje há 41 homens detidos na ilha, sendo que cinco 
deles já receberam autorização para ser transferidos 
para outros países, como ocorreu com 730 presos 
desde 2002. 
Todos os cinco estão em Guantánamo há mais de 14 
anos. Dois deles tiveram sinal verde para o desloca-
mento há sete anos. Outro, há dez. Mas não há qual-
quer sinal de que eles poderão deixar a prisão enquanto 
Trump estiver na Casa Branca. 
Fonte:  goo.gl/a5hJrn (Adaptado). 

 
EUA declaram estado de emergência de saúde 
devido à onda de vício em opiáceos (27/10/2017) 
Trump evitou nesta quinta-feira, dia 26 de outubro, 
declarar emergência nacional em função da onda de 
vício em opiáceos que os Estados Unidos sofre nos 
últimos anos, apesar do que tinha prometido no verão 
passado, e optou por uma declaração de estado de 
emergência de saúde pública. A primeira opção 
significava acesso imediato ao fundo especial 
destinado a catástrofes naturais, enquanto os recursos 
extras da opção escolhida ainda não têm origem 
definida. Entre outras medidas, agora fica mais fácil o 
acesso a medicamentos contra o vício. Ao anunciar a 
medida, Trump foi fiel a seu discurso e apontou 
o México como importante fonte do problema por ser 
uma porta de entrada de drogas. Segundo dados do 
Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o abuso 
de entorpecentes tirou a vida de 64.000 norte-
americanos no ano passado. O fenômeno atinge as 
zonas rurais e urbanas, e também diferentes classes 
sociais.  
Fonte: goo.gl/BNGmMs (Adaptado). 

 
2.5. UNESCO 
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO) foi criada em 16 de no-
vembro de 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, 
com o objetivo de garantir a paz por meio da coopera-
ção intelectual entre as nações, acompanhando o de-
senvolvimento mundial e auxiliando os Estados-Mem-
bros – hoje são 193 países – na busca de soluções para 
os problemas que desafiam nossas sociedades. 
É a agência das Nações Unidas que atua nas seguintes 
áreas de mandato: Educação, Ciências Naturais, Ciên-
cias Humanas e Sociais, Cultura e Comunicação e In-
formação. 
Fonte: goo.gl/HFbG8X (Adaptado). 

Em outubro, os EUA e Israel anunciaram a saída da 
UNESCO. 
 
EUA decidem se retirar de novo da Unesco por seu 
“viés anti-Israel” (12/10/2017) 
Cumprindo sua ameaça, os Estados Unidos anuncia-
ram que irão se desligar da Organização das Nações 
Unidas para Educação, a Cultura e as Ciências 
(Unesco), em protesto contra o reconhecimento da Pa-
lestina como membro pleno dessa instituição. Washing-
ton considera que a Unesco, com sede em Paris, tem 
um claro "viés anti-Israel". 
A decisão se tornará efetiva em 31 de dezembro de 
2018. A diretora-geral da Unesco, Irina Bokova, disse 
lamentar “profundamente” a decisão do Governo   
norte-americano, que em 2011 já havia suspendido o 
pagamento das suas contribuições.  
O recente reconhecimento da Cidade Velha de Hebron 
(Cisjordânia) como Patrimônio da Humanidade foi a 
gota d’água para o governo de Donald Trump, que além 
disso busca formas de reduzir suas contribuições finan-
ceiras ao sistema da ONU como um todo.  
 
O precedente de Reagan 
Não é a primeira vez que os EUA deixam a Unesco. Já 
havia acontecido durante a presidência do também repu-
blicano Ronald Reagan (1981-89), quando Washington 
acusou a organização de adotar uma política favorável 
aos interesses da União Soviética, além de taxá-la de 
corrupta. George W. Bush recolocou os EUA em seus 
quadros 15 anos depois, por considerar que ela havia 
atenuado seu viés contrário ao Ocidente e a Israel. 
O último litígio dos EUA com a Unesco se arrasta desde 
o governo do democrata Barack Obama, que em 2011 
passou a reduzir o financiamento à instituição em repre-
sália à admissão dos palestinos como membros plenos.  
Fonte: goo.gl/oUDRu1 (Adaptado). 

 
EUA e Israel anunciam saída da Unesco por viés                 
anti-israelense (12/10/2017) 
Os Estados Unidos e Israel anunciaram que deixarão a 
Unesco, agência de educação e cultura da ONU, em 
consequência do que o governo norte-americano afir-
mou ser um viés anti-israelense por parte da                      
organização. 
Essa decisão não foi tomada facilmente, e reflete as 
preocupações dos EUA com crescentes contas atrasa-
das na Unesco, a necessidade de reformas fundamen-
tais na organização e o contínuo viés anti-Israel", disse 
a porta-voz do Departamento de Estado norte-ameri-
cano Heather Nauert em comunicado. 
Horas depois, o primeiro-ministro israelense, Benjamin 
Netanyahu, disse que Israel também deixará a organi-
zação, e chamou a decisão dos EUA de "corajosa e mo-
ral". 
Fonte: goo.gl/nqJDGN (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

A saída dos EUA da Unesco é muito representativa e tem 
elevado potencial de aparecer nas provas de Atualidades. O 
tema deve ser cobrado a partir dos seguintes pontos: 
- Nome dos países que deixaram a UNESCO: 
R: EUA e Israel. 
- Nome da instituição da ONU que os EUA se retiraram: 
R: Organização das Nações Unidas para Educação, a Cultura 
e as Ciências (Unesco). 
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- Motivo da saída dos EUA da UNESCO: 
R: EUA acusam a UNESCO de possuir um viés anti-Israel. 
Importante: O recente reconhecimento da Cidade Velha de 
Hebron (Cisjordânia) como Patrimônio da Humanidade foi a 
gota d’água para o governo de Donald Trump.  
 
2.6. RECONCILIAÇÃO NA PALESTINA 
A questão Palestina é extemamente complexa e não é 
o objetivo da Apostila detalhar o tema. Serão 
destacados o conceito e a localização da Palestina, 
bem como o recente anúncio de reconciliação entre os 
dois principais grupos do país. 
 
Palestina 
A questão palestina é um termo utilizado em referência à 
luta dos povos palestinos após a perda de seus 
territórios, o que ocorreu em função dos desdobramentos 
ligados à criação do Estado de Israel em 1948. 
Atualmente, os territórios palestinos reduzem-se a 
restritas áreas na Cisjordânia e também na Faixa de 
Gaza, onde são comuns conflitos entre judeus e árabes. 
 

 
 
Muitas questões dificultam a concretização da criação 
do Estado da Palestina, incluindo aí a questão dos co-
lonos judeus incentivados por Israel. Além disso, os is-
raelenses detêm controle sobre recursos naturais e até 
sobre a água e não parecem estar dispostos a ceder 
essa posse aos árabes. E isso sem falar na cidade de 
Jerusalém, considerada sagrada para os muçulmanos 
e reivindicada pelos palestinos e que também não será 
cedida, sob nenhuma hipótese, pelo Estado de Israel. 
Consequentemente, os atentados terroristas e os con-
frontos continuam ocorrendo.  
Fonte: goo.gl/GyG9as (Adaptado). 

 
O controle da Palestina (12/10/2017) 
O Fatah e o Hamas disputam os corações e mentes dos 
palestinos. Enquanto a OLP (Organização para 
Libertação da Palestina), à qual o Fatah é ligado, 
reconheceu em 1994 o Estado de Israel e prega a 
criação de dois Estados para dois povos vivendo lado a 
lado na região, o Hamas não reconhece Israel e prega 
a luta armada para destruir o país. 

Enquanto a OLP, através do Fatah, do presidente 
palestino Mahmoud Abbas, governa os cerca de 2,5 
milhões de palestinos da Cisjordânia, o grupo islâmico 
Hamas controla os 2 milhões de habitantes de Gaza. 
Em 2007, uma violenta batalha entre Hamas e Fatah 
deixou mais de 600 mortos em Gaza e resultou na 
expulsão de ativistas e autoridades do Fatah do 
território. Desde então, houve diversas tentativas de 
reconciliação, a mais recente em 2014. Mas todas 
falharam ou nem saíram do papel. 
Fonte: goo.gl/uxQGs2 (Adaptado). 

 
Grupos Fatah e Hamas anunciam reconciliação 
após 10 anos (12/10/2017) 
O grupo nacionalista palestino Fatah e o movimento 
islâmico Hamas ressaltaram hoje (12), na Cidade do 
Cairo, o compromisso de concluir a reconciliação 
palestina e acabar com a divisão que separa ambas as 
partes desde 2007. 
O representante do Fatah, Azzam al Ahmad, e o líder 
do Hamas, Saleh al Arouri, anunciaram em entrevista 
que o primeiro passo para a reconciliação será reforçar 
o governo da Autoridade Nacional Palestina (ANP), que 
voltou à Faixa de Gaza no dia 2 de outubro. 
Além disso, destacou que os representantes do Hamas 
se mostram "firmes, sérios e honestos para acabar com 
a divisão e abrir a porta para chegar à reconciliação".  
Fonte: goo.gl/eHc2ZF (Adaptado). 

 
Hamas e Fatah assinam acordo histórico 
(12/10/2017) 
Os dois principais grupos palestinos assinaram um 
acordo histórico de reconciliação. Depois de uma dé-
cada de rivalidade política e violência, Hamas e Fatah 
aceitaram a proposta mediada pelo Egito. Até o fim do 
ano, a Faixa de Gaza vai ser administrada por um go-
verno de unidade. As fronteiras de Gaza passam a ser 
controladas pelo Fatah, que já governa a Cisjordânia. 
Em 2007, a guerra das duas facções deixou centenas 
de mortos. A divisão interna dos palestinos minou as 
negociações de paz com Israel. O Fatah acredita na so-
lução de dois países, com dois povos vivendo lado a 
lado. O Hamas defende a luta armada para destruir Is-
rael. E é considerado um grupo terrorista pelos Estados 
Unidos, pela União Europeia e por outras potências 
mundiais. 
Fonte: goo.gl/GLLhzS (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

 

- O Estado da Palestina reivindica soberania sobre 
os territórios da Cisjordânia e da Faixa de Gaza. 
- O Estado Palestino (mulçumano) e Israel (judeu) vivem 
diversos conflitos pela disputa de territórios. 
- No Estado Palestino dois grupos disputam o poder: o 
Fatah e o Hamas. 
- O Fatah possui uma postura mais pacífica e prega a paz 
entre Palestina e Israel, já o Hamas é mais agressivo e prega 
a luta armada. 
- Desde de 2007 , há um rompimento entre os grupos, o 
Fatah ficou com o controle da Cisjordânia e o Hamas com o 
controle da Faixa de Gaza.   
- Em outubro os grupos anunciaram acordo e o Hamas 
entregaria o controle da Faixa de Gaza para o Fatah.  
Importante:  O Hamas é considerado um grupo terrorista por 
Israel, pelos EUA e pela União Europeia.  
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ECONOMIA 

 

1. CENÁRIO ECONÔMICO NO BRASIL 
 

1.1. PRIVATIZAÇÕES 
Dando continuidade ao seu programa de privatizações, 
o governo anunciou a concessão de 13 aeroportos. 
 

Governo coloca 13 aeroportos para privatização e 
exclui Congonhas (25/10/2017) 
O governo federal incluiu mais 13 aeroportos no pro-
grama de desestatização, que deverão ser concedidos 
à iniciativa privada, mas deixou de fora o aeroporto de 
Congonhas, na capital paulista, de acordo com decreto 
presidencial publicado nesta quarta-feira no Diário Ofi-
cial da União. A concessão de Congonhas renderia ao 
governo uma arrecadação de outorga de pelo menos 
5,6 bilhões de reais, mas por pressão do Partido da Re-
pública (PR), que comanda o Ministério dos Transpor-
tes e a Infraero, o governo pisou no freio no processo 
de concessão do terminal. 
O governo incluiu na lista para futura concessão os ae-
roportos de Vitória (ES), Recife (PE), Aracajú (SE), Ma-
ceió (AL), Macaé (RJ), Juazeiro do Norte (CE); Cam-
pina Grande e Bayeux, na Paraíba; e Várzea Grande, 
Rondonópolis, Sinop, Alta Floresta e Barra do Garças, 
todos no Mato Grosso. 
Fonte: goo.gl/PX1vQi (Adaptado). 

 
Treze aeroportos entram no plano de privatização 
(25/10/2017) 
Treze aeroportos foram incluídos no Programa Nacio-
nal de Desestatização em decreto publicado na edição 
desta quarta-feira no Diário Oficial da União. Pelo de-
creto, os aeroportos ficam qualificados no âmbito do 
Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), da Pre-
sidência da República. Os 13 empreendimentos pode-
rão ser concedidos à iniciativa privada individualmente 
ou em blocos, conforme decisão que será embasada 
pelos estudos de modelagem da desestatização, con-
forme detalhado no texto. 
O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil 
será responsável pela condução e aprovação dos estu-
dos, projetos e levantamentos e pelas investigações 
que subsidiarão a modelagem das medidas de deses-
tatização. Já a Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac) ficará responsável pela realização e acompa-
nhamento das medidas de desestatização, sob a super-
visão do ministério. 
Em julho, o governo anunciou 57 projetos de conces-
sões e privatizações de empresas públicas, entres eles 
14 aeroportos – incluindo o de Congonhas, segundo 
maior do país, com movimento de 21 milhões de pas-
sageiros por ano. Congonhas, no entanto, ficou fora da 
lista publicada hoje no Diário Oficial. 
Fonte: goo.gl/vCMCij (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Governo incluiu mais 13 aeroportos no programa de deses-
tatização, que deverão ser concedidos à iniciativa privada.  
Atenção: Durante o ano foi muito comentada a concessão do 
aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no entanto, Congo-
nhas não entrou no atual “pacote”. 
 
1.2. TAXA BÁSICA DE JUROS 
Em outubro de 2017, novamente, o Banco Central 
reduziu a taxa básica de juros. 

Banco Central reduz ritmo de corte de juros e taxa 
recua para 7,5% ao ano (25/10/2017) 
O Banco Central diminuiu o ritmo de corte da taxa bá-
sica de juros e decidiu reduzir a Selic de 8,25% para 
7,5% ao ano, como esperava a maior parte dos econo-
mistas do mercado financeiro. 
O Copom (Comitê de Política Monetária) também indi-
cou, na avaliação de analistas, que fará mais um corte 
neste ano, de 0,5 ponto percentual, na última reunião 
de 2017. Dessa forma, a Selic encerrará o ano em 7%. 
O corte de outubro já era esperado porque o Copom 
havia indicado, no mês passado, que faria uma redução 
"moderada" do ritmo de queda da Selic. No entendi-
mento dos analistas, significava um corte de 0,75 ponto. 
O Banco Central voltou a repetir agora, no comunicado, 
a expressão. Com isso, o entendimento é que o pró-
ximo corte será de 0,5 ponto. 
Desde abril, quando a Selic caiu de 12,25% para 
11,25% ao ano, o Copom vinha promovendo cortes de 
um ponto        percentual. 

 

 
 

Fonte: goo.gl/ctpJG3 (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

A taxa básica de juros está em queda: 
- Desde 2016, o Banco Central vem promovendo seguidos 
cortes na taxa básica de juros (Selic). 
- Em outubro de 2017, a taxa Selic foi reduzida de 8,25% para 
7,5% ao ano.   
- A redução na taxa de juros está associada ao fato de a 
inflação estar dentro da meta prevista e visa à retomada do 
crescimento econômico, pelo fato de estimular a contratação 
de crédito e consequentemente turbinar o mercado. 

 
 

SOCIEDADE 

 
1. CENÁRIO ECONÔMICO NO BRASIL 
 
1.1.TRABALHO ESCRAVO 
A “lista suja” do trabalho escravo foi criada em 2003 
para divulgar os nomes das empresas que foram 
autuadas pelo uso do trabalho análogo ao escravo a 
partir da fiscalização do Ministério do Trabalho, e que 
tiveram estas autuações confirmadas após um 
processo administrativo. Ao longo de sua existência, a 
lista já foi divulgada anualmente e/ou semestralmente. 
Em outubro de 2017, uma portaria do Ministério do 
Trabalho alterou a definição de trabalho escravo e 
alguns itens da lista suja, o fato gerou muita polêmica. 
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“Lista suja” do trabalho escravo só será divulgada 
após determinação de ministro, prevê portaria 
(16/10/2017) 
Uma portaria publicada pelo governo nesta segunda-
feira (16) estabelece que a divulgação da chamada 
"lista suja", que reúne as empresas e pessoas que 
usam trabalho escravo, passará a depender de uma 
"determinação expressa do ministro do Trabalho". 
A portaria anterior, de maio de 2016, não fazia menção 
à necessidade de aprovação pelo ministro.  
A nova portaria também altera as regras para a inclusão 
de nomes de pessoas e empresas na lista suja de tra-
balho escravo e os conceitos sobre o que é trabalho 
forçado, degradante e trabalho em condição análoga à 
escravidão. 

 
Mudanças Promovidas pela Portaria: 

ANTES AGORA 

'Lista suja' era organi-
zada e divulgada pela 
Divisão de Fiscalização 
para Erradicação do Tra-
balho Escravo (Detrae) 

Organização fica a cargo da         
Secretaria de Inspeção do 
Trabalho (SIT) e divulgação 
será realizada por "determina-
ção expressa" do ministro do 
Trabalho. 

Para a comprovação da 
condição análoga à es-
cravidão o auditor fiscal 
deveria apenas elaborar 
um Relatório Circunstan-
ciado de Ação Fiscal. 

Exigência de anexar um bole-
tim de ocorrência policial ao 
processo que pode levar à in-
clusão do empregador na "lista 
suja". 

Fiscais usavam concei-
tos da Organização In-
ternacional do Trabalho 
(OIT) e do Código Penal 
para determinar o que é 
trabalho escravo. 

Portaria estabelece quatro pon-
tos específicos para definir tra-
balho escravo: submissão sob 
ameaça de punição; restrição 
de transporte para reter traba-
lhador no local de trabalho; uso 
de segurança armada para re-
ter trabalhador; retenção da do-
cumentação pessoal. 

 
Definição 
A portaria também altera os conceitos que devem ser 
usados pelos fiscais para identificar um caso de traba-
lho escravo. Até então, os fiscais usavam conceitos da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Có-
digo Penal. 
De acordo com a portaria, será considerado trabalho 
análogo à escravidão: 
- a submissão do trabalhador a trabalho exigido sob 
ameaça de punição, com uso de coação, realizado de 
maneira involuntária; 
- o cerceamento do uso de qualquer meio de transporte 
por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local 
de trabalho em razão de dívida contraída com o empre-
gador ou preposto, caracterizando isolamento geográ-
fico; 
- a manutenção de segurança armada com o fim de re-
ter o trabalhador no local de trabalho em razão de dí-
vida contraída com o empregador ou preposto; 
- a retenção de documentação pessoal com o fim de 
reter o trabalhador no local de trabalho. 
Fonte: goo.gl/1o23V8 (Adaptado). 

 
Revisão de regras sobre trabalho escravo pode 
prejudicar exportador (19/10/2017) 
Na segunda-feira (16), uma portaria alterou a definição 
de trabalho escravo, os critérios de autuação e a forma 
de divulgação da chamada "lista suja" com o nome dos 
envolvidos nesse tipo de crime. 

As mudanças em torno da definição de trabalho es-
cravo no Brasil podem ter impactos sobre as exporta-
ções, segundo sinalizaram representantes da União 
Europeia (UE) e do setor empresarial brasileiro. 
Fonte: goo.gl/QHVYRg (Adaptado). 

 
STF suspende portaria que muda fiscalização de 
trabalho escravo (24/10/2017) 
O Supremo Tribunal Federal suspendeu liminarmente, 
ou seja, de maneira provisória, a portaria 1.129 do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego (MT), publicada no úl-
timo dia 16, que mudava as regras de fiscalização do 
trabalho escravo. A decisão foi da ministra Rosa Weber 
em ação protocolada pelo partido Rede Sustentabili-
dade, que alega desvio de poder na edição da portaria. 
O processo irá para julgamento no plenário do Su-
premo, mas até lá, a portaria está suspensa. 
Fonte: goo.gl/ig6Gb4 (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- O Ministério do Trabalho publica uma lista (“lista suja”) 
com nome de empresas atuadas pelo uso do trabalho 
análogo ao escravo. 
- Para o enquadramento de trabalho análogo ao escravo 
eram considerados aspectos como: condições degradantes 
de trabalho; jornada exaustiva; trabalho forçado; servidão 
por dívida.  
- O Ministério do Trabalho publicou uma portaria alterando 
o regramento para publicação da “lista suja” e para o 
enquadrameno do trabalho análogo ao escravo. 

 
Mudanças promovidas pela portaria 

 - privação de liberdade para configurar trabalho análogo a 
escravo. 
- boletim de ocorrência policial para inclusão do empregador 
na "lista suja". 
- determinação do ministro do Trabalho para publicação da 
“lista suja”.  
Atenção: O STF suspendeu liminarmente a portaria do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego que mudava as regras de fis-
calização do trabalho escravo. 

 

1.2. VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS 
Duas tragédias ocorridas em estabelecimentos de 
ensino, nas cidades de Janaúba-MG e Goiânia-GO, 
abalaram o Brasil.  

 
Vigia coloca fogo e mata 4 crianças em uma creche 
de MG (05/10/2017) 
Pelo menos quatro crianças morreram queimadas na 
manhã desta quinta-feira em uma creche na cidade 
de Janaúba, norte de Minas Gerais (a 560 km de Belo 
Horizonte). Segundo a Polícia Militar, Damião Soares 
dos Santos, um vigia da escola ateou fogo às crianças 
e, em seguida, ao seu corpo. O porteiro da escola teria 
problemas mentais, segundo a polícia.  
Fonte: goo.gl/a3Ch2g (Adaptado). 

 
Aluno de escola em Goiânia mata dois colegas a 
tiros e deixa quatro feridos (20/10/2017) 
Um estudante de 14 anos sacou da mochila uma arma 
de seus pais, que são PMs, e atirou contra colegas de 
classe numa escola particular de Goiânia, deixando 
dois mortos e outros quatro feridos. 
O menino disse à polícia que decidiu fazer os disparos 
porque sofria bullying. Colegas de escola disseram que 
ele era chamado de "fedorento". 
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Os dois adolescentes mortos tinham 13 anos. Outros 
quatro ficaram feridos, sendo três meninas e um me-
nino.  
O atirador utilizou uma pistola .40 da PM. A arma per-
tencia à mãe dele – ela, que é sargento. 
Fonte: goo.gl/EJrAjz (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Os dois fatos podem ser abordados em uma única questão e 
de duas formas: 
- Enunciado cita o fato ocorrido e pergunta o nome do local: 
R: Vigia ateia fogo numa creche de Janaúba-MG e aluno atira 
e mata colegas de sala em Goiânia-GO. 
- Enunciado cita os locais dos eventos, aborda o contexto e 
pergunta o núcleo do fato: 
R: Vigia ateou fogo em creche; estudante atirou contra 
colegas de classe. 
 

ENQUANTO ISSO... 

Menino de 11 anos é encontrado em cela de preso 
acusado de estupro no Piauí (03/10/2017) 
A Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos 
do Piauí investiga a presença de um menino de 11 anos 
na cela de um detento acusado de estupro na 
penitenciária agrícola Major César Oliveira, em Altos, a 
42 quilômetros de Teresina. 
Segundo o Conselho Tutelar, que acompanha o caso, 
o menor foi deixado propositalmente no presídio pelos 
pais. Ele foi encontrado embaixo da cama do detento e 
foi submetido a um exame de corpo de delito no Insti-
tuto de Medicina Legal (IML), o qual não constatou con-
junção carnal. 
A criança foi encontrada após uma vistoria no presídio, 
realizada depois de um alvoroço entre os presos por 
causa da presença da criança. O menor não tem qual-
quer grau de parentesco com o detento, que não teve o 
nome revelado, e está preso acusado de estupro, se-
gundo o registro na Secretaria de Justiça. 
Fonte: goo.gl/km7BNi (Adaptado). 

 

FIQUE DE OLHO 

 
Entenda a polêmica sobre o granulado de farinha 
proposto por Doria em SP (17/10/2017) 
“Este é um produto abençoado”, disse o prefeito de São 
Paulo, João Doria (PSDB), no último dia (8) antes de 
degustar o "granulado alimentar" – espécie de biscoito 
feito à base de alimentos que estão perto da data de 
validade. 
Anunciado pelo tucano como uma medida que visa er-
radicar a fome em São Paulo e no país com apoio da 
Igreja Católica, o produto foi alvo de uma série de críti-
cas de nutricionistas e chefes de cozinha, ganhando in-
clusive o apelido de "ração humana". 
 
- O que é a farinata? 
Uma espécie de farinha feita a partir de vários alimentos 
(frutas e legumes, por exemplo) que estão perto da va-
lidade e seriam incinerados por produtores e supermer-
cados. O objetivo é combater a desnutrição. 
 
- O que é o granulado alimentar? 
Um produto feito à base da farinata. Essa farinha tam-
bém pode ser adicionada a bolos e pães ou ser usada 
como ingrediente para "reforçar" sopas, já que teria boa 
quantidade de carboidratos e proteínas. 

- Por que alguns nutricionistas e chefes de cozinha 
são contra a ideia? 
Eles argumentam que a alimentação é um ritual que in-
clui saborear o alimento, preferencialmente in natura. 
Outra preocupação é o fato de a farinha ser feita à base 
de produtos próximos do vencimento. Nutricionistas que 
criaram o produto afirmam que ele pode ser um comple-
mento de combate à fome em situação emergencial. 
Fonte: goo.gl/oKzBtZ (Adaptado). 

 
Entenda a polêmica em torno do alimento 
granulado de Doria (18/10/2017) 
O prefeito de São Paulo, João Doria, recebeu duras crí-
ticas após o lançamento da nova legislação sobre se-
gurança alimentar da cidade. Isso porque, logo em se-
guida, ele anunciou a distribuição de um salgadinho 
feito com alimentos ultraprocessados, de composição 
variável, que chegou a ser chamado de “ração” nas re-
des sociais. 
Da forma como foi anunciado, o alimento parecia uma 
nova política municipal: o prefeito disse que começaria 
a distribuir o alimento ainda em outubro. No entanto, 
segundo a prefeitura, Doria estava apenas apresen-
tando o produto. 
Fonte: goo.gl/nv64wL (Adaptado). 

 
 
2. CENÁRIO SOCIAL NO MUNDO 
 
2.1. DESASTRES NATURAIS 
 
O ano de 2017 tem chamado a atenção pela 
recorrência de grandes incêndios florestais em 
Portugal. Em junho, os incêndios deixaram mais de 60 
pessoas mortas e em outubro, novos ocorrências 
mataram dezenas de pessoas. 
A Califórnia, nos EUA, também sofreu com incêndios 
de grandes proporções. 
 
Mais de 35 mortos nos incêndios que se estendem 
por Portugal e Norte da Espanha (16/10/2017) 
Ao menos 31 pessoas morreram e mais de 50 ficaram 
feridas nos incêndios que afetam do centro ao norte de 
Portugal, segundo confirmaram nesta segunda-feira 
fontes de Proteção Civil e a agência EFE. Nem julho 
nem agosto: outubro e, concretamente, no   domingo 
dia 15, será lembrado no país como no pior dia do ano 
pelo elevado número de incêndios florestais. São mais 
de 500 focos, há estradas e autoestradas cortadas e 
várias aldeias tiveram que ser evacuadas pelo perigo 
das chamas que se expandem com temperaturas supe-
riores aos 30 graus centígrados, uma umidade inferior 
ao 20% e ventos fortes que levam o drama de uma 
parte a outra do país. 
Na Galícia, uma comunidade autônoma espanhola vizinha 
a Portugal e que também foi severamente afetada, os in-
cêndios fora de controle já provocaram quatro mortos. 
Fonte: goo.gl/Esryig (Adaptado). 

 
Incêndios na Califórnia já deixam 31 mortos e 3.500 
casas destruídas (15/10/2017) 
Os 21 focos de incêndio ativos na Califórnia nesta quinta-
feira já tinham feito 31 vítimas fatais, segundo o último 
balanço divulgado na quinta-feira pela tarde, que informa 
também que 400 pessoas seguem desaparecidas. O 
fogo arrasou 77.000 hectares – praticamente o tamanho 
da cidade de Nova York. As chamas destruíram 3.500 
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edificações. O foco mais grave, o que espreita a locali-
dade de Santa Rosa, a 90 quilômetros ao norte de San 
Francisco, só estava controlado em cerca de 10% na 
quinta-feira e já queimou 14.000 hectares. Com estas ci-
fras, esta já é considerada a série de incêndios mais mor-
tal dentre as registradas no Estado. 
Fonte: https://goo.gl/WwSo56 (Adaptado). 

 
 

DIRETO AO PONTO 

O tema deve ser cobrado em uma questão composta, que 
abordará os casos de Portugal/Espanha e dos EUA.  
Questões sobre os incêndios florestais devem ser bem diretas 
e perguntar sobre o tipo e/ou local do desastre natural.  
 
Exemplos: 
- Enunciado cita o registro de incêndios florestais e per-
gunta o nome do local de ocorrência: 
R: Portugal/Espanha e EUA (Califórnia). 
- Enunciado cita que Portugal/Espanha e o estado da            
Califórnia, nos EUA, sofreram um problema comum e per-
gunta o tipo de desastre: 
R: Incêndios florestais. 
 
ATENÇÃO 
As explicações posteriores se aplicam a um incêndio 
registrado na Chapada dos Veadeiros, no Brasil. 
 
Incêndio na Chapada dos Veadeiros já é o maior da 
história, diz ICMBio (27/10/2017) 
Equipes que trabalham no combate ao fogo que atinge 
o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em 
Goiás, dizem que este já é considerado o maior incên-
dio da história da reserva ambiental. Apesar disso, elas 
acreditam que a fase mais intensa do fogo já passou e 
esperam que as chamas sejam controladas até o fim 
desta semana. 
O incêndio começou há 17 dias, em 10 de outubro, e foi 
controlado seis dias depois. Mas, no dia seguinte, no-
vos focos surgiram, e há mais de 10 dias brigadistas e 
voluntários tentando combater as chamas. A Polícia Ci-
vil suspeita que o incêndio seja criminoso. 
As chamas já estão sob controle na maior parte do parque, 
segundo brigadistas, e apenas uma linha de fogo segue 
descontrola. Entre os principais problemas listados para 
se combater o fogo estão as altas temperaturas e a baixa 
umidade relativa do ar. Outro ponto é o vento forte, que 
deixa as chamas com comportamento inconstante. 
 

 

 
 
Fonte: goo.gl/WSdjiR (Adaptado). 

 

 
2.2. REFUGIADOS NA ALEMANHA 
Após a perda de popularidade na última eleição, por 
causa de sua política de refugiados, a chanceler alemã, 
Angela Merkel, concordou em limitar o número de refu-
giados autorizados a entrar na Alemanha anualmente.  
 
Merkel concorda em limitar a 200 mil o número de 
refugiados por ano (09/10/2017) 
O bloco conservador da chanceler Angela Merkel con-
cordou em limitar o número de refugiados autorizados 
a entrar na Alemanha anualmente, na tentativa de apa-
rar as diferenças sobre o tema da migração e formar 
uma frente unida nos discursos da coalizão. O acordo 
firmado ocorre duas semanas depois que as eleições 
nacionais trouxeram uma vitória, mas também a pior 
participação em quase 70 anos para os democratas-
cristãos de Merkel e seus aliados bávaros da União So-
cial Cristã, que também são críticos internos mais fero-
zes de sua política de migração. O bloco concordou em 
limitar a 200 mil por ano o número de pessoas autoriza-
das a entrar na Alemanha por razões humanitárias. Os 
conservadores prometeram ao mesmo tempo que as 
pessoas não serão expulsas da fronteira alemã, ex-
pressando seu apoio ao direito de solicitar asilo na Ale-
manha e à convenção de refugiados de Genebra. 
Fonte: goo.gl/7bded3 (Adaptado). 
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DIRETO AO PONTO 

- A política imigratória adotada pela chanceler alemã, An-
gela Merkel, gerou insatisfação na população e até mesmo 
em parte da sua base aliada. 
- Para minimizar as divergências sobre o tema e unir a base, 
Merkel concordou em limitar o número de refugiados autori-
zados a entrar na Alemanha anualmente. 
- Ficou pactuado que 200 mil pessoas estão autorizadas a en-
trar na Alemanha ao ano por razões humanitárias.  
 
2.3. TERRORISMO 
No intuito de atualizar os atentados terroristas ocorridos 
no mundo em 2017, cabe citar que em outubro foram 
registrados dois atentados representativos, um em Las 
Vegas, nos EUA, e outro em Mogadíscio, na Somália.  
 
EUA 
Ataque em Las Vegas: o que se sabe sobre o mais 
letal tiroteio da história dos EUA (03/10/2017) 
A polícia tenta descobrir o que levou um ex-contador 
que desfrutava de uma boa condição de vida a abrir 
fogo contra a plateia de um festival de música country 
em Las Vegas, deixando pelo menos 58 mortos e mais 
de 500 feridos no mais letal ataque do tipo na história 
moderna dos Estados Unidos. 
Stephen Paddock, de 64 anos, disparou a partir de um 
quarto no 32º andar do hotel e cassino Mandalay Bay, 
contra as mais de 22 mil pessoas presentes no show 
no momento. Paddock se matou quando a polícia se 
preparava para invadir sua suíte.  
Foi o pior ataque com armas de fogo no EUA desde 
1991. 
 

 
 

O grupo extremista autodenominado Estado Islâmico 
divulgou um comunicado por meio de sua agência de 
notícias afirmando que estava por trás do ataque e que 
Paddock teria se convertido ao islamismo há alguns 
meses, referindo-se a ele como um "soldado do cali-
fado" que esses jihadistas afirmam ter criado no norte 
da Síria e do Iraque. Mas o grupo não apresentou pro-
vas disso e já fez declarações semelhantes no passado 
que se provaram falsas. 
Em pronunciamento na TV, o presidente americano Do-
nald Trump chamou o ataque de "ato de pura maldade" 
e disse que Paddock era um "homem doente, demente" 
ao discursar na Casa Branca após a tragédia. 
Fonte: goo.gl/JL3xCR (Adaptado). 

SOMÁLIA 
 

Ataque na Somália, o mais letal em uma década, 

deixa mais de 200 mortos (15/10/2017) 

Um massivo ataque com bombas em uma área movi-

mentada da capital da Somália, Mogadíscio, matou 

pelo menos 276 pessoas, segundo autoridades locais.  

Outras 300 pessoas ficaram feridas após dois cami-

nhões repletos de explosivos terem sido detonados 

perto de um hotel. 

É o ataque mais mortal na Somália desde que o grupo 

islâmico al-Shabab iniciou sua insurgência, em 2007. 

Não está clara a autoria do bombardeio, mas Mogadís-

cio é alvo de militantes do al-Shabab que lutam contra 

o governo. 

Somalis foram às ruas protestar contra o al-Shabab e 

pedir por doadores de sangue. Os hospitais estão su-

perlotados de feridos e há falta de medicamentos e de 

bolsas de sangue. 

Fonte: goo.gl/sUWTfw (Adaptado). 

 
O que se sabe sobre o atentado terrorista na 

Somália (16/10/2017) 
O último final de semana foi de horror em Mogadíscio, 

capital da Somália, quando veículos-bomba explodiram 
em áreas conhecidas pela alta concentração de pes-

soas. A primeira detonação, que atingiu, ainda, um ca-
minhão-tanque, aconteceu no coração da cidade, pró-

xima do Hotel Safari, local popular entre estrangeiros, 
mas destruiu vários edifícios da região, a embaixada do 

Qatar, inclusive. A segunda se deu no distrito de Ma-
dina. 

O episódio vem sendo considerado por especialistas 
como o ataque terrorista mais violento em décadas no 

país, que é um dos mais afetados por esse tipo de ati-
vidade. Só em 2017, a Somália vivenciou mais de 50 

ataques terroristas. 38 deles apenas em sua capital. 
Até o momento, autoridades confirmam que o número 

de mortes já ultrapassou a marca de 300. A expectativa, 
no entanto, é que tal siga aumentando nos próximos 

dias. 
Até o momento não há confirmação oficial sobre os au-

tores. Tudo aponta, no entanto, para o grupo terro-
rista Al-Shabaab, que tem ligações com a rede Al-Qa-

eda e iniciou uma insurgência contra o governo somali 
em 2007. Desde então, vem conduzindo ataques terro-

ristas por todo o país, mas especialmente na capital, de 
onde foi expulso em 2011. 

No início de 2017, os militantes ameaçaram aumentar 
a frequência e a intensidade de seus atentados depois 

que Estados Unidos e o recém-eleito governo de Mo-
hamed Abdullahi Mohamed anunciaram esforços para 

combater o grupo. 
A Somália, país que abriga pouco mais de 11 milhões 

de pessoas, vive à beira do caos. Além da luta contra o 
extremismo islâmico, majoritariamente focada no Al-

Shabaab, o país parece não conseguir se desvencilhar 
de crises humanitárias que seguram a sua população 

na pobreza. 
Atualmente, sofre, ainda, com uma das secas mais se-

veras já vistas. Números recentes da Organização das 
Nações Unidas dão conta de que 1,5 milhão de pes-

soas foram afetadas por esse fenômeno e que o fan-
tasma da fome ameaça mais de 3 milhões de somalis. 

Fonte: goo.gl/FJWjbP (Adaptado). 
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DIRETO AO PONTO 

Em geral, as questões sobre atentados terroristas perguntam 
sobre o local do atentado, as suas características ou sobre o 
que o motivou. 
No caso do atentados no EUA, é importate frisar:  
- Ocorreu em Las Vegas; 
- Um homem, utilizando arma de fogo, matou 58 pessoas. 
- Foi o maior atentado do tipo no país desde 1991. 
- Não há comprovação sobre a participação de grupos 
terroristas. 
Importante: Nos EUA, o porte de armas para civis é liberado. 
No caso da Somália, as questões podem: 
- Apresentar enunciado sobre explosão de veículo-bomba 
que matou mais de 300 pessoas em país africano e 
perguntar o nome do país: 
R: Somália. 
- Perguntar sobre responsáveis pelo atentado: 
R: Grupo terrorista Al-Shabaab, que tem ligações com a rede 
Al-Qaeda e que iniciou uma insurgência contra o governo 
somali em 2007. 
Atenção: A Somália vive em uma guerra civil desde a década 
de 1990. 
 

FALANDO NISSO 

Assassinato de jornalista em Malta tem 
repercussão mundial (17/10/2017) 
O assassinato de uma jornalista na Europa teve reper-
cussão mundial. Malta é um arquipélago no Mediterrâ-
neo, um dos menores países do mundo. A jornalista, 
Daphne Galizia, autora de um dos blogs mais populares 
do pequeno país, foi assassinada com uma bomba 
plantada no carro dela. 
A explosão à luz do dia interrompeu denúncias contra 
figurões da oposição e do governo, inclusive o primeiro-
ministro. A jornalista revelou que a mulher de Joseph 
Muscat sonegou impostos em um paraíso fiscal. O pre-
miê, que nega as acusações, condenou o assassinato 
bárbaro. Malta pediu ajuda internacional e o FBI con-
cordou em ajudar.  
Fonte:  goo.gl/sGim5o (Adaptado). 

 
 

CULTURA 

 
1.1. POLÊMICAS ENVOLVENDO A ARTE 
Nos últimos meses diversos fatos levaram a discussão 
sobre os usos e limites da arte, principalmente em te-
mas relacionados à sexualidade, pedofilia e zoofilia. No 
Capítulo do mês de setembro a Apostila citou o cance-
lamento de uma exposição em Porto Alegre, promovida 
pelo Banco Santander, após críticas sobre sua alusão 
à pedofilia, blasfêmia e zoofilia.   
Em outubro o debate voltou ao noticiário, com discus-
sões envolvendo a performance de um artista nu no 
Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) e com a 
retirada de uma obra em exposição do Museu do           
Louvre em Paris.   
 
Manifestantes fazem ato de apoio ao MAM após 
polêmica envolvendo artista nu (02/10/2017) 
Um protesto defendeu o Museu de Arte Moderna de 
São Paulo (MAM) após o espaço se tornar alvo de crí-
ticas em razão de uma menina, que estava acompa-
nhada da sua mãe, ser filmada tocando no pé do artista 
fluminense Wagner Schwartz, que se apresentou nu. 

Artistas, curadores, donos de galerias, diretores de mu-
seu fizeram ato de desagravo em favor do Museu de 
Arte Moderna de São Paulo (MAM). De mãos dadas, 
eles deram um abraço simbólico no museu e levaram 
cartazes com a frase “Somos todos MAM”. 
A manifestação foi uma resposta a protestos que criti-
caram o museu desde que o caso se tornou público. Na 
sexta-feira (29), por exemplo, mulheres levaram carta-
zes à porta do museu, na região do Paraíso, com frases 
como "pedofilia é crime" e "contra a pedofilia e a eroti-
zação infantil". 
O segundo protesto ocorreu na tarde de sábado (30), 
na porta do MAM. Houve agressões a visitantes e cola-
boradores.  
A apresentação do artista Wagner Schwartz ocorreu na 
terça-feira (26), na estreia do 35º Panorama de arte 
Brasileira, tradicional exposição bienal que aborda a 
arte no país e propõe reflexão sobre a identidade brasi-
leira. Segundo o MAM, o evento era aberto a visitantes 
que estivessem no local. O museu também informou 
que havia sinalização sobre a nudez na sala onde a per-
formance ocorria. 
A performance chamada “La Bête” foi inspirada em um 
trabalho de Lygia Clark. “Bichos” é considerada a obra 
viva da artista, pois sua intenção era de que a arte ul-
trapassasse os limites da superfície de um quadro.  
Fonte: goo.gl/oQurbS (Adaptado). 

 
MP investiga vídeos de criança em performance no 
MAM (03/10/2017) 
O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) 
vai investigar a divulgação na Internet do vídeo em que 
uma criança aparece interagindo com um artista que re-
alizava, nu, uma performance no Museu de Arte Mo-
derna de São Paulo (MAM). 
O MPSP vai também investigar a responsabilidade do 
MAM na classificação indicativa da performance. 
Quaisquer responsabilidades legais sobre a criança ou 
qualquer infração relacionada ao caso, porém, serão in-
vestigadas pela justiça criminal. 
 

 
 
De acordo com o promotor, o que cabe ao órgão é in-
vestigar qual classificação indicativa foi adotada pelo 
MAM no dia do evento. "Se o evento for classificado 
como permitido para menores de 18 anos, os pais que 
assim desejarem podem levar os filhos". "Dado o con-
ceito de arte moderna, quem foi para lá talvez estivesse 
preparado para absorver o conteúdo, mas nem todos 
que receberam as imagens estavam prontas para en-
tender aquela manifestação cultural." 
O promotor vê como problema, além da classificação 
indicativa, a divulgação, por meio da Internet, do vídeo 
em que a criança aparece.  
Fonte: goo.gl/8yWCTi (Adaptado). 
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Louvre retira obra por considerá-la sexualmente 
explícita (03/10/2017) 
Não é só no Brasil que a liberdade de expressão na arte 
vem sendo atacada. 
O Louvre, um dos museus mais importantes do mundo, 
barrou uma obra porque a direção enxergou um conte-
údo explicitamente sexual. A peça em questão chama-
se “Domestikator”, criada pelo coletivo holandês Atelier 
Van Lieshout e que seria exibida a partir do dia 19 de 
outubro, no jardim Tuileries, na capital francesa, dentro 
da programação de uma feira de arte contemporânea. 
 

 
 
De acordo com o Le Monde, a decisão do Louvre, que 
ocorreu na semana passada, foi motivada por discussões 
nas redes sociais. “Comentários online apontam que esta 
obra tem um aspecto brutal; ela arrisca ser mal compreen-
dida pelos visitantes do jardim”, escreveu Jean-Luc Marti-
nez, diretor do Louvre, em uma carta enviada para organi-
zação da feira e obtida pelo jornal francês. 
O museu, ainda segundo a publicação, também se 
atentou para o local onde a obra seria instalada: perto 
de onde há uma concentração de crianças. 
Fonte: goo.gl/f9P4JR (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

A recorrência da discussão sobre os limites da arte faz do 
tema um dos favoritos para compor as provas de Atualidades 
dos próximos meses.  
As bancas devem questionar, principalmente, sobre os moti-
vos das polêmicas, com perguntas sobre o núcleo de cada 
fato. Não dá para descartar também questões sobre o nome 
do museu. 
Motivo das críticas envolvendo a performance de um ar-
tista no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM): 
R: Um vídeo veiculado na Internet mostra a interação entre 
uma criança (que visitava o museu acompanhada da mãe) e 
artista nu. Na cena, a criança toca os pés do artista. Os críti-
cos falam em crime e acusam o museu de promover a eroti-
zação de crianças e fazer apologia à pedofilia.  
Observação: a performance é chamada de “La Bête” e foi in-
terpretada pelo artista Wagner Schwartz. 
Fique de Olho: no renomado Museu do Louvre, na França, 
uma peça, denominada “Domestikator”, foi retirada da 
feira de arte contemporânea. A peça representa um homem 
tendo relação sexual com um animal.  

 

FALANDO NISSO 

Masp abre 'Histórias da Sexualidade' com obras 
que vão além do nu artístico (19/10/2017) 
Engana-se quem acredita que o Masp aproveita a onda 
de conservadorismo que vem resultando em críticas a 
exposições no Brasil para chamar atenção para a mos-
tra que inaugura nesta quinta (19) e que dialoga sobre 
questões de sexualidade e gênero. 
Com conteúdo de violência, sexo explícito e linguagem 
imprópria, a exposição foi classificada para 18 anos. 

A faixa, autoatribuída pelo museu, impede que um me-
nor, mesmo se acompanhado dos responsáveis, tenha 
acesso à mostra. 
A exposição conta com um batalhão de 150 nomes for-
tes para o ambiente artístico, que vão desde Renoir 
(1841-1919), a contemporâneos, como Adriana Varejão 
– o Masp escolheu sua "Cena de Interior 2", que foi alvo 
de críticas no "Queermuseu" em Porto Alegre, por, se-
gundo manifestantes, fazer incitação à zoofilia. 
As mais de 300 obras estão divididas em nove temas, 
como "Corpos Nus", "Jogos Sexuais", "Religiosidades". 
Fonte: goo.gl/PDH3jD (Adaptado). 

 
1.2. FILMES 
O filme Guerra dos Sexos e o documentário Soldados do 
Araguaia foram muito citados pela imprensa em outubro 
e merecem certa atenção por parte dos  candidatos.  
 
Guerra dos Sexos 
O filme “Guerra dos Sexos” gira em torno dos conflitos 
entre homens e mulheres em meio a questões ainda 
não resolvidas, como o pagamento equânime por tare-
fas idênticas no mercado de trabalho. 
O filme toca, também, outra questão controvertida: 
ainda hoje, de acordo com a Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), homens ganham, em média, 23% a 
mais do que mulheres mundo afora. Dependendo do 
cargo, a discrepância pode chegar a 58%. Como se vê, 
dentro e fora da tela, essa partida ainda está longe de 
ser resolvida. 
A história é focada na partida entre a tenista Billy Jean, 
29 anos e no topo do ranking mundial, e o veterano 
Bobby Riggs, 54, ainda em forma, campeão no fim dos 
anos 1940, desesperado por uma volta aos holofotes 
no que a imprensa e o showbizz americano apelidaram, 
com uma boa pitada de capitalismo selvagem, de “a ba-
talha dos sexos”. 
O Riggs se revela o adversário ideal para promover 
uma plataforma cara a King: não provar a igualdade fí-
sica com os atletas do gênero masculino, mas sim a 
exigir respeito a quem é capaz de jogar de igual para 
igual em uma partida profissional. Chauvinista, provo-
cador, encarnação do machismo da época, que permi-
tia a um comentarista esportivo tratar uma colega de 
transmissão como “essa menina aí”, Riggs também en-
frentou King e as feministas no imaginário político de 
seu tempo, marcado pelo início do processo de afirma-
ção do orgulho gay nos EUA. A “guerra dos sexos” se 
deu no momento em que ela se separava do marido e 
se descobria lésbica. 
O resultado, como se sabe, foi a vitória de King, nas 
quadras e fora dela, e uma reavaliação do valor das 
atletas nos EUA, e não apenas no tênis, por torcedores, 
patrocinadores, técnicos e educadores, mundo afora. 
Fonte: goo.gl/wHFnwt (Adaptado). 
 

Documentário revela histórias de combatentes da 
guerrilha do Araguaia (25/10/2017) 
Com estreia marcada para a 41ª Mostra Internacional 
de Cinema, em São Paulo, o documentário Soldados 
do Araguaia conta a história dos soldados de baixa pa-
tente enviados para o interior da selva amazônica com 
a missão de exterminar a Guerrilha do Araguaia, movi-
mento de oposição à Ditadura Militar no país. Quarenta 
anos depois do fim da guerra, eles descrevem pela pri-
meira vez a sua versão dos fatos. O filme, roteirizado 
por Belisario Franca e Ismael Machado, retrata uma 
guerra sem vencedores.  
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SINOPSE: 
Soldados do Araguaia é um documentário que se propõe 
a dar voz às memórias e traumas de soldados de baixa 
patente do Exército Brasileiro que combateram a contro-
versa Guerrilha do Araguaia. Marginalizados pela histo-
riografia oficial por sua filiação ao Exército e pelo próprio 
Exército por suas denúncias contra a corporação, esses 
personagens encontram aqui uma oportunidade inédita 
de compartilhar sua versão dos fatos. Da convocação 
junto às comunidades ribeirinhas e rurais até a dispensa 
após o extermínio da guerrilha comunista, os relatos dos 
ex-soldados compõem uma narrativa em que recrutas e 
guerrilheiros se confundem debaixo da opressão militar. 
No Vietnã brasileiro, os vencedores retornam apenas 
como fantasmas: mesmo aqueles capazes de ultrapas-
sar a psicose, o alcoolismo, o desejo de suicídio e inú-
meras manifestações de estresse pós-traumático preci-
sam lutar até hoje para superar os episódios de abuso e 
violência que sofreram e testemunharam. 
Fonte: goo.gl/f4fVhr (Adaptado). 

 
1.3. PRÊMIO NOBEL 
Prêmio Nobel é um conjunto de prêmios internacionais 
anuais concedidos, em várias categorias, por comitês 
suecos e noruegueses, em reconhecimento aos avan-
ços culturais e/ou científicos. 
Os prêmios de Física, de Química, de Fisiologia/Medi-
cina, de Literatura e da Paz foram concedidos pela primeira 
vez em 1901. O prêmio de Economia foi instituído em 1968. 
Os laureados recebem uma medalha de ouro, um di-
ploma e uma quantia em dinheiro. 
Fonte: goo.gl/5fj94W (Adaptado). 

 

A tabela a seguir apresenta os ganhadores do             
Prêmio Nobel de 2017: 
 

CATEGORIA MOTIVO VENCEDOR(ES) 

 
 

Física 

Por provarem a 
existência das on-
das gravitacionais, 
fenômeno previsto 
pelo físico Albert 
Einstein há mais 
de 100 anos. 

O alemão naturali-
zado americano 
Barry Barish e o 
americano Kip S. 
Thorne... 

 
 

Química 

Pelo “desenvolvi-
mento da criomicros-
copia eletrônica para 
a determinação em 
alta resolução da es-
trutura de biomolécu-
las numa solução”. 

O suíço Jacques Du-
bochet, o alemão Jo-
achim Frank, e o            
britânico Richard            
Henderson... 

 
 

Medicina 

Pelas descobertas 
dos mecanismos 
moleculares por 
trás dos ritmos cir-
cadianos. 

Os americanos, Jef-
frey C. Hall, Michael 
Rosbash e Michael 
W. Young… 

 
Literatura 

Por "em seus ro-
mances de grande 
força emocional, re-
velar o abismo sob 
nossa sensação ilu-
sória de conexão 
com o mundo". 

O nipo-britânico Ka-
zuo Ishiguro... 

 
Paz 

Por chamar a aten-
ção para as conse-
quências catastrófi-
cas do uso de armas 
nucleares e pelos 
seus esforços inova-
dores para conseguir 
a proibição do uso 
dessas armas. 

Campanha         In-
ternacional para a 
Abolição das Armas 
Nucleares (Ican)... 

CATEGORIA MOTIVO VENCEDOR(ES) 

 
 

Economia 

Por ter desenvol-
vido a teoria da 
contabilidade men-
tal, explicando 
como as pessoas 
simplificam a to-
mada de decisões 
financeiras. 

O americano  Rich-
ard H. Thaler… 

 
Nobel de Fisiologia ou Medicina vai para pesquisas 
sobre relógio biológico (02/10/2017) 
O Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2017 foi para três 
americanos, Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash e Michael 
W. Young, pelas descobertas dos mecanismos molecu-
lares por trás dos ritmos circadianos.  
A palavra circadiano significa "ao redor do dia" e os ritmos 
circadianos têm origem evolutiva que remonta às células 
mais primitivas. Na prática, eles permitem que as células 
– e os organismos que formam – tenham um comporta-
mento otimizado dependendo da hora do dia. O trabalho 
dos americanos foi decifrar quais são as engrenagens mo-
leculares do chamado relógio interno. A grande sacada 
dos pesquisadores foi perceber que existe um processo 
de retroalimentação que configura o relógio. 
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Fonte: goo.gl/LLeY1q (Adaptado). 

 
Observação inédita de ondas gravitacionais previstas 
por Einstein leva Nobel de Física (03/10/2017) 
O Nobel de Física de 2017 foi para Rainer Weiss, ale-
mão naturalizado americano; e Barry Barish e Kip S. 
Thorne, cientistas nascidos nos Estados Unidos. Jun-
tos, eles conseguiram provar a existência das ondas 
gravitacionais, fenômeno previsto pelo físico Albert 
Einstein há mais de 100 anos em sua teoria Geral da 
Relatividade (1915). Os laureados observaram o 
evento pela primeira vez há pouco mais de dois anos, 
em 14 de setembro de 2015. 
As ondas gravitacionais abrem um terreno absoluta-
mente novo para como o homem enxerga o espaço-
tempo. Isso porque, após a observação do fenômeno, 
os cientistas mostraram que a força gravitacional é ca-
paz de provocar ondas que distorcem essas dimen-
sões. 
A observação é uma decorrência da famosa teoria da 
Relatividade Geral, do físico Albert Einstein. Uma das 
principais premissas dessa teoria é que o espaço e o 
tempo interagem com a matéria; ou seja, essas dimen-
sões não são sempre constantes ou imutáveis. 
A partir da teoria de Einstein partiu-se do pressuposto 
que, caso haja uma força muito forte em interação, o 
espaço e o tempo podem sofrer distorções. Depois de 
mais de 100 anos, foi justamente essa perturbação que 
os cientistas observaram. 
Segundo Einstein, quando uma massa de grandes di-
mensões acelera, ela gera forças gravitacionais que 
provocam essas distorções. Einstein acreditava, no en-
tanto, que não seria possível observar o fenômeno, in-
forma a Fundação Nobel. 
 

 

 
 
 
Fonte: goo.gl/Yr5uN4 (Adaptado). 

 
Nobel de Química vai para técnica que permitiu 
observação de moléculas do zika vírus (04/10/2017) 
A Real Academia Sueca de Ciências concedeu o prê-
mio Nobel de Química de 2017 a Jacques Dubochet 
(Aigle, Suíça, 1942), Joachim Frank (Siegen, Alema-
nha, 1940) e Richard Henderson (Edimburgo, Reino 
Unido, 1945) pelo “desenvolvimento da criomicroscopia 
eletrônica para a determinação em alta resolução da 
estrutura de biomoléculas numa solução”. 
Segundo nota da academia, o mérito dos premiados 
consiste em criar métodos que geram imagens tridi-
mensionais das moléculas da vida. A estrutura dessas 
moléculas está diretamente relacionada com o que são 

http://www.neafconcursos.com.br/


 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

72 NEAF CONCURSOS – Av. São Luís, 86 – 2º Andar – República – São Paulo/SP - Tel. (11) 3129-4356 
 

www.neafconcursos.com.br 
 

A reprodução não autorizada deste material sujeita o infrator às penas previstas em Lei.  

capazes de fazer, e conhecê-la e fotografá-la ajuda a 
entender sua função. A criomicroscopia eletrônica per-
mitiu congelar essas biomoléculas em movimento e ti-
rar uma foto delas com resolução em nível atômico. 
Num caso muito prático mencionado na nota da acade-
mia, recorda-se como os pesquisadores fotografaram 
o vírus Zika com criomicroscopia quando começaram 
a suspeitar que ele era a causa da epidemia de bebês 
nascidos com danos cerebrais no Brasil. Graças às 
imagens tridimensionais obtidas, os especialistas pude-
ram começar a buscar fármacos que combatessem a 
infecção. 
Fonte: goo.gl/zT6ynG (Adaptado). 

 
Kazuo Ishiguro ganha o Prêmio Nobel de Literatura 
de 2017 (05/10/2017) 
O Escritor nipo-britânico Kazuo Ishiguro, de 62 anos, 
ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 2017. Consi-
derado um dos mais importantes autores vivos da lín-
gua inglesa, mas não favorito ao Nobel, ele vai receber 
9 milhões de coroas suecas (cerca de R$ 3,5 milhões). 
Nascido em Nagasaki, no Japão, em 1954, Ishiguro mu-
dou-se para a Inglaterra aos cinco anos de idade, onde 
vive até hoje. Autor de oito livros (sete romances e um 
volume de contos), ele escreve em inglês. São de Ishi-
guro "Os vestígios do dia" (1989), que ganhou o Man 
Booker. 
A Academia Sueca, responsável pelo Nobel, informou 
em comunicado que Ishiguro recebeu o prêmio porque 
"em seus romances de grande força emocional, revelou 
o abismo sob nossa sensação ilusória de conexão com 
o mundo". 
Fonte: goo.gl/1mTfd6 (Adaptado). 

 
Campanha Internacional para a Abolição das Armas 
Nucleares ganha Nobel da Paz 2017 (06/10/2017) 
A Campanha Internacional para a Abolição das Armas 
Nucleares (Ican, na sua sigla em inglês) ganhou o Prê-
mio Nobel da Paz 2017. A organização foi premiada por 
chamar a atenção para as consequências catastróficas 
do uso de armas nucleares e pelos seus esforços ino-
vadores para conseguir a proibição do uso dessas ar-
mas. A Ican reúne mais de 400 entidades e ONGs com 
representação em mais de 100 nações. 
A premiação ocorre em um momento em que vários pa-
íses estão modernizando os seus arsenais, como a Co-
reia do Norte. 
A Ican impulsionou o histórico Tratado Global para Pro-
ibir as Armas Nucleares, que foi adotado por 122 paí-
ses em julho na Organização das Nações Unidas 
(ONU). Seu alcance é, sobretudo, simbólico, dada a au-
sência das nove potências nucleares entre os signatá-
rios, entre eles os cinco membros permanentes do Con-
selho de Segurança da ONU (Estados Unidos, Rússia, 
China, França e Reino Unido). 
O tratado proíbe o desenvolvimento, testes, produção, 
fabricação, aquisição, posse ou armazenamento de ar-
mas nucleares, foi aberto para assinaturas no dia 20 de 
setembro e entrará em vigor 90 dias depois que 50 pa-
íses – dos 122 que votaram – o ratifiquem (ou seja, o 
confirmem nas suas instâncias internas). 
Fonte: goo.gl/dGn2D4 (Adaptado). 

 
Richard Thaler ganha Nobel de Economia em 2017 
por unir economia e psicologia (09/10/2017) 
O norte-americano Richard H. Thaler, de 72 anos, re-
cebeu o Prêmio Nobel de Economia 2017 por ter 

desenvolvido a teoria da contabilidade mental, expli-
cando como as pessoas simplificam a tomada de deci-
sões financeiras. De acordo com a organização, ele 
venceu o Nobel "por suas contribuições para a econo-
mia comportamental".  
Ao explorar as consequências da racionalidade limi-
tada, das preferências sociais e da falta de autocon-
trole, ele mostrou como esses traços humanos afetam 
sistematicamente as decisões individuais, bem como 
os resultados do mercado financeiro. 
Fonte: goo.gl/9fD9wz (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Questões sobre o prêmio Nobel devem perguntar sobre o 
nome do ganhador ou o motivo da premiação. 
Entre os prêmios distribuídos em 2017, o que possui maior 
chance de integrar as provas de Atualidades é o Prêmio          
Nobel da Paz. 
- Vencedor do Prêmio Nobel da Paz: 
R: Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nu-
cleares (Ican). 
- Motivo do prêmio: 
R: Por chamar a atenção para as consequências catastróficas 
do uso de armas nucleares e pelos seus esforços inovadores 
para conseguir a proibição do uso dessas armas. 
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Interior, disponibilizamos, neste material, o seguinte conteúdo: 

 

 

ATUALIDADES 

➢ Temas extraídos do mês de novembro. 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

Errata relativa ao art. 516, parágrafo único. 

 

 

O objetivo da nossa editoração é manter os materiais sempre atualizados para que você os aproveite da 

melhor forma e, para que isso ocorra, aprimoramos constantemente nossos produtos e serviços.  

 

Obrigada por se preparar para mais esse concurso com a gente.  

 

Ótimos estudos! 

 

Atenciosamente, 

Equipe NEAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

Conheça nossa tabela de prazos. 

Ela é gratuita! 

https://goo.gl/t7Bvwr 

Conheça nosso curso 

“Testando Prazos” 

https://goo.gl/4NAn2D 

Conheça nossos cursos: 

 

https://goo.gl/TVW75K 

http://www.neafconcursos.com.br/curso-testando-prazos-escrevente-tj-sp-2017-interior/
http://www.neafconcursos.com.br/prazos-tj-sp-interior-2017/
https://www.neafconcursos.com.br/projeto-escrevente-tj-sp-2017/
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POLÍTICA 

 
1. CENÁRIO POLÍTICO NO BRASIL 
Nos últimos anos o cenário político brasileiro foi marcado 
por casos de corrupção. O capítulo de Atualidades do 
mês de novembro aborda, principalmente, alguns 
desdobramentos de acusações, investigações, 
condenações e prisões envolvendo políticos. 
 
1.1. DELAÇÃO DE LÚCIO FUNARO 
Funaro diz que Temer recebeu R$ 2,5 milhões de 
propina do grupo Bertin (01/11/2017) 
O operador financeiro Lúcio Funaro afirmou, em depoi-
mento à Justiça Federal de Brasília, que o presidente 
Michel Temer recebeu R$ 2,5 milhões de propina do 
grupo empresarial Bertin como contrapartida pela libe-
ração de financiamento do Fundo de Investimentos do 
FGTS (FI-FGTS), administrado pela Caixa. O grupo 
Bertin começou a atividade empresarial no setor de car-
nes e depois entrou em outros ramos, como os de cons-
trução, infraestrutura e energia. O frigorífico que deu 
origem à empresa foi vendido à JBS em 2009.  
Conforme Funaro, o pagamento do grupo Bertin tinha 
relação com investimento na área de energia. À época 
do aporte do FI-FGTS, o atual secretário-geral da Pre-
sidência, Moreira Franco, ocupava a vice-presidência 
de Fundos e Loterias da Caixa, responsável pela ges-
tão do FI-FGTS. 
Delator da Lava Jato, Funaro disse à Justiça acreditar 
que o repasse a Temer ocorreu por meio de doações 
oficiais ao diretório nacional do PMDB. 
Fonte: https://goo.gl/Muu2Kd (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

Acusação de Lúcio Funaro contra Michel Temer:  
R: Recebeu R$ 2,5 milhões de propina do grupo empresarial Bertin 
como contrapartida pela liberação de financiamento do Fundo de 
Investimentos do FGTS (FI-FGTS), administrado pela Caixa. 
Lembre-se: Em setemebro, Lúcio Funaro acusou Michel 
Temer de receber 20 milhões de dono da Gol Linhas Aéreas. 
Fique de Olho: Nos próximos meses devem surgir fatos novos 
sobre o tema.  
 
1.2. SÉRGIO CABRAL 
O ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio 
Cabral, foi uma das figuras mais citadas ao longo da 
Apostila de Atualidades. 
No mês de novembro, novamente, Sérgio Cabral apa-
receu no noticiário. A notícia mais interessante associ-
ada a Cabral foi a suspeita dele ter pedido um dossiê 
contra o juiz federal Marcelo Bretas.  
 
PF investiga se Cabral pediu dossiê contra Bretas, 
que teve nome pesquisado em delegacia 
(08/11/2017) 
Atendendo a pedido de investigadores da força-tarefa 
da Lava-Jato no Rio, a Polícia Federal (PF) abriu inves-
tigação para apurar a produção de dossiês contra o juiz 
federal Marcelo Bretas e contra procuradores do Minis-
tério Público Federal (MPF) no Rio. Há a suspeita de 
que o ex-governador Sérgio Cabral, preso desde 17 de 
novembro do ano passado por ordem de Bretas, esteja 
por trás dos movimentos, usando sua influência como 
ex-governador do estado. 
Requisitada a prestar informações sobre o caso, a Se-
cretaria de Segurança Pública do Rio informou em 

relatório à PF que um inspetor da 22ª DP, na Penha, 
fez pesquisas no sistema interno da Polícia Civil em 
busca de anotações criminais nos nomes de Bretas e 
de sua mulher, a também juíza Simone Bretas. As in-
formações são da TV Globo, e as pesquisas ocorreram 
pelo menos em janeiro, maio e setembro de 2017, 
quando o ex-governador Sérgio Cabral já estava preso. 
Fonte: https://goo.gl/SjCq9q (Adaptado). 

 
Cabral pede desculpas a Bretas e nega ter mandado 
fazer dossiê contra o juiz (08/11/2017) 
O ex-governador Sérgio Cabral pediu desculpas ao juiz 
Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, e negou 
ter participado da montagem de um suposto dossiê 
para prejudicar o juiz.  
Fonte: https://goo.gl/8sqVtA (Adaptado). 
 

DIRETO AO PONTO 

- A Polícia Federal abriu investigação para apurar a produ-
ção de dossiês contra o juiz federal Marcelo Bretas.  
- A Secretaria de Segurança Pública do Rio informou que um 
inspetor fez pesquisas no sistema interno da Polícia Civil em 
busca de anotações criminais nos nomes de Bretas e de sua 
mulher.  
- Sérgio Cabral é o principal suspeito no caso.  
Fique de Olho nos desdobramentos do caso. 
 
FALANDO NISSO 
Marqueteiro relata caixa dois de Cabral, Paes, Pe-
zão e Pedro Paulo (06/11/2017) 
Um acordo de colaboração premiada fechado com a 
Procuradoria-Geral da República (PGR), o marqueteiro 
Renato Pereira afirma que o governador do Rio, Luiz 
Fernando Pezão, o ex-prefeito Eduardo Paes, o ex-
candidato a prefeito e deputado federal Pedro 
Paulo (PMDB-RJ) e o ex-governador Sérgio Cabral 
participaram diretamente da negociação de pagamen-
tos em dinheiro e fora da contabilidade oficial de suas 
respectivas campanhas políticas feitas entre 2010 e 
2016. 
 

 

Fonte: https://goo.gl/KepHvw (Adaptado). 

 
FIQUE DE OLHO:  
Casal Garotinho é preso no estado do Rio 
(22/11/2017) 
A defesa dos ex-governadores Anthony Garotinho e Ro-
sinha Garotinho confirmou que ambos foram presos pela 
Polícia Federal. Segundo a assessoria de imprensa, o 
ex-governador Anthony Garotinho foi preso em seu apar-
tamento na Praia do Flamengo, na zona sul da cidade, 
enquanto a ex-governadora foi detida em sua casa em 
Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. 
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A Polícia Federal ainda não se pronunciou oficialmente 
sobre as prisões, mas a assessoria da corporação no 
Rio também admitiu a prisão. 
Fonte: https://goo.gl/NSo334 (Adaptado). 

 
1.3.  NOVO DIRETOR DA POLÍCIA FEDERAL 
A Polícia Federal brasileira é a polícia dentro do 
território que se preocupa com questões relativas ao 
interesse público federal – seja nos pontos relativos à 
repressão criminal, à investigação de crimes contra a 
União e ao tráfego de pessoas e produtos que entram 
e saem do território brasileiro diariamente. 
Em novembro de 2017, o presidente Michel Temer 
anunciou o nome do novo diretor geral da Polícia Federal.  
 
Temer anuncia novo diretor-geral da PF 
(08/11/2017) 
O presidente Michel Temer (PMDB) oficializou a 
nomeação do delegado de carreira Fernando Segóvia 
como diretor-geral da Polícia Federal, substituindo o 
também delegado Leandro Daiello. Segóvia esteve no 
gabinete do presidente acompanhado do ministro da 
Justiça, Torquato Jardim, a quem a PF é subordinada. 
O governo assume o compromisso de não haver nenhuma 
mudança e interferência nos rumos da Lava Jato. 
A saída de Daiello vinha sendo negociada desde 
quando Alexandre de Moraes ainda era titular do 
ministério. Daiello se dizia cansado, sob pressão da 
família e com a sensação de que já fez tudo o que tinha 
de fazer à frente do cargo. Ele já havia adiado a 
aposentadoria para permanecer no cargo. 
Fonte: https://goo.gl/D1ukRn (Adaptado). 
 
Novo diretor-geral da Polícia Federal toma posse 
hoje (20/11/2017) 
O delegado Fernando Segóvia toma posse hoje (20) 
como novo diretor-geral da Polícia Federal (PF).  
Formado em direito pela Universidade de Brasília 
(UnB), Segóvia está há 22 anos na Polícia Federal. Foi 
superintendente regional no Maranhão e adido policial 
na África do Sul. Em boa parte de sua carreira, exerceu 
funções de inteligência nas fronteiras do Brasil. 
Leandro Daiello estava no cargo desde 2011, nomeado na 
gestão do então ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, 
e já havia manifestado interesse em deixar o cargo. 
Fonte: https://goo.gl/HQyZnQ (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

- Mudança importante na Polícia Federal:  
R: Mudança do diretor-geral. 
- Quem promoveu a mudança na direção da Polícia 
Federal? 
R: O presidente Michel Temer. 
- Nome do novo diretor-geral da Polícia Federal: 
R: Fernando Segóvia. 
Motivo da Substituição: 
R: Segundo o governo, a mudança não possui caráter 
político. O antigo diretor, Leandro Daiello, já havia 
manifestado interesse em deixar o cargo.  
 
1.4. FORO PROVILEGIADO 
O foro privilegiado (foro especial por prerrogativa de 
função) é um mecanismo pelo qual se altera a compe-
tência penal sobre ações contra certas autoridades pú-
blicas. Uma ação penal contra uma autoridade pública 
é julgada por tribunais superiores, diferentemente de 
um cidadão comum, julgado pela justiça comum. No 

Brasil, entre as autoridades que têm o foro por prerrogativa 
de função, estão o presidente da República, os ministros 
(civis e militares), todos os parlamentares, prefeitos, inte-
grantes do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas da 
União (TCU) e todos os membros do Ministério Público. 
Em novembro de 2017, os ministros do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) iniciaram discussões sobre mudan-
ças no foro privilegiado.  
 
Maioria do STF vota pelo limite do foro privilegiado 
(24/11/2017) 
A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal 
(STF) votou por limitar o alcance do foro privilegiado de 
deputados federais e senadores. No entanto, o julga-
mento não foi concluído. Ele foi suspenso por um pe-
dido de vista de Dias Toffoli, mas, pelo entendimento de 
sete dos 11 ministros, somente deverão tramitar na 
Corte processos de crimes cometidos no exercício do 
mandato e relacionados ao cargo. 
Em reação, a Câmara vai acelerar a tramitação de uma 
proposta de emenda à Constituição (PEC) para restrin-
gir o foro também para integrantes do Judiciário e do 
Ministério Público. 
Atualmente, após a diplomação, deputados federais e 
senadores têm seus processos remetidos para o Su-
premo em razão do chamado foro por prerrogativa de 
função – instrumento previsto pela Constituição para 
proteger o exercício da função pública.  
Fonte: https://goo.gl/Q1hXZh (Adaptado). 

 
Julgamento sobre foro privilegiado é adiado no STF 
(24/11/2017) 
Depois de ter sido formada maioria no Supremo 
Tribunal Federal (STF) para reduzir o alcance do foro 
privilegiado, o ministro Dias Toffoli decidiu pedir vista 
(mais tempo para análise) com o objetivo de refletir 
melhor sobre o assunto e esclarecer eventuais dúvidas 
sobre as consequências da tese defendida pelo 
ministro Luís Roberto Barroso.  
Fonte: https://goo.gl/joEZeK (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

- O foro privilegiado permite que algumas autoridades pú-
blicas sejam julgadas por tribunais superiores.  
- O foro privilegiado é muito discutido por juristas.  
- A maior parte dos ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF) defende que a Corte julgue apenas processos 
sobre crimes cometidos por congressistas no exercício do 
mandato. 
- O julgamento no supremo está suspenso, devido à solicita-
ção do ministro Dias Toffoli que pediu vista do processo.  
Fique de Olho: Nos próximos meses devem ocorrer          des-
dobramentos do caso. 
 
1.5. OPERAÇÃO CADEIA VELHA 
A PF deflagrou a Operação Cadeia Velha, que tem 
como alvo empresários ligados ao setor de ônibus do 
Rio de Janeiro. A operação culminou com a prisão de 
deputados estaduais.  
 
PF investiga desvios de R$ 183 bilhões em tributos 
na Operação Cadeia Velha (14/11/2017) 
O esquema criminoso investigado pela Operação 
Cadeia Velha levou o estado do Rio de Janeiro a deixar 
de arrecadar R$ 183 bilhões em tributos em um prazo 
de cinco anos. A afirmação foi feita pelo delegado da 
Polícia Federal encarregado da operação, Alexandre 
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Ramagem Rodrigues, na sede da Superintendência da 
Polícia Federal no estado. 
O esquema criminoso contava com a participação de 
agentes públicos dos poderes Executivo e do 
Legislativo (inclusive do Tribunal de Contas do Estado 
- TCE) e de grandes empresários da construção civil e 
do setor de transporte do estado.  
As informações da Polícia Federal e do Ministério Público 
indicam que entre os principais beneficiados pelo 
esquema estariam o presidente da Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj), Jorge Picciani, e os deputados 
estaduais Paulo Melo (ex-presidente da Casa) e Edson 
Albertassi, indicado na semana passada para ocupar 
uma vaga no TCE – todos do PMDB fluminense.  
Fonte: https://goo.gl/yvjcnw (Adaptado). 

 
TRF decreta prisão preventiva de Picciani, 
Albertassi e Paulo Melo (16/11/2017) 
Tribunal Regional Federal (TRF-2) decretou, por unani-
midade, a prisão preventiva do presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Jorge Pic-
ciani, e dos deputados do PMDB Edson Albertassi e 
Paulo Melo. Os parlamentares são investigados na ope-
ração 'Cadeia Velha', um desdobramento da Lava Jato.  
Fonte: https://goo.gl/qufgou (Adaptado). 

 
Alerj revoga prisão e devolve mandato a deputados 
do PMDB (17/11/2017) 
A Assembleia Legislativa do Rio decidiu revogar a pri-
são preventiva e o afastamento do mandato do presi-
dente da Casa, Jorge Picciani, e dos deputados Paulo 
Melo e Edson Albertassi, todos do PMDB. 
O retorno dos deputados foi decidido por 39 votos a 19 
e uma abstenção – outros 11 deputados não registra-
ram presença. 
A Assembleia evocou a Constituição do Estado do Rio 
de Janeiro, que nesse ponto segue a Carta Federal. O 
artigo 102 do texto estabelece que o plenário da Casa 
deve ser consultado para confirmar ou revogar a prisão 
de deputados estaduais. 
Os três deputados da cúpula do PMDB-RJ se entrega-
ram à Polícia Federal logo após a decisão do TRF de 
prendê-los em flagrante. Eles foram alvos da Operação 
Cadeia Velha, que investiga o pagamento de cerca de 
R$ 500 milhões a políticos feitos por donos de empre-
sas de ônibus. 
Fonte: https://goo.gl/yMgsZk (Adaptado). 

 
Tribunal restabelece prisão de Picciani e mais dois 
deputados do RJ (21/11/2017) 
O Tribunal Regional Federal do Rio decidiu o restabe-
lecimento da prisão do presidente da Alerj (Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), Jorge Picci-
ani, e os deputados Paulo Melo e Edson Albertassi, to-
dos do PMDB. 
Os juízes federais da 1ª Seção Especializada do TRF, 
por unanimidade, consideraram ilegais os atos da 
Alerj na sessão que revogou a prisão dos parlamenta-
res, bem como restabeleceu os mandatos dos três.  
Fonte: https://goo.gl/JJEAfg (Adaptado). 

 
Picciani, Albertassi e Paulo Melo voltam para a 
prisão de Benfica (21/11/2017)  
Os deputados Edson Albertassi, Paulo Melo e Jorge 
Picciani, todos do PMDB, chegaram no fim da tarde 
desta terça-feira (21) à Cadeia Pública José Frederico 
Marques, em Benfica, zona norte do Rio. O trio se 
entregou na superintendência da Polícia Federal pouco 

depois de o Tribunal Regional Federal da 2ª Região 
(TRF-2) determinar que eles voltassem à prisão. 
Fonte: https://goo.gl/dNxgVZ (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

Nome da Operação que investiga  crimes envolvendo 
empresários do setor de transporte público e deputados da 
Alerj: 
R: Operação Cadeia Velha.  
 
ATENÇÃO: 
A Operação é um desdobramento da Operação Lava Jato.  
O esquema investigado pela Operação Cadeia Velha: 
R: Parlamentares são suspeitos de elaborar leis para atender 
a interesses das empresas de ônibus por meio de 
recebimento de propina.  
Nomes dos deputados presos na operação: 
R: Jorge Picciani, presidente da Assembleia Legislativa do Rio 
(Alerj), Edson Albertassi e Paulo Melo, ambos do PMDB. 
 
IMPORTANTE: 
- Após a Operação Cadeia Velha, o Tribunal Regional 
Federal (TRF-2) decretou a prisão temporária dos três 
deputados. 
- A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), revogou a prisão e 
devolveu o mandato aos deputados. 
- O Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro restabeleceu 
a prisão dos deputados.  

* 
1.6. ITU-SP, CAPITAL DO BRASIL 
No dia da Proclamação da República, o presidente 
Michel Temer transferiu a capital federal para Itu-SP. A 
medida é simbólica e está prevista na lei.    
 
Temer torna Itu a capital do país e entrega título de 
cidadão a amigo na cidade (15/11/2017) 
O presidente Michel Temer (PMDB) chegou a Itu, inte-
rior de São Paulo, sob forte aparato policial para entre-
gar o título de cidadão ituano ao empresário e amigo 
José Eduardo Bandeira de Mello. 
Acompanhado do governador Geraldo  Alckmin (PSDB) e 
do ministro Antonio Imbassahy, da Secretaria de Governo, 
Temer chegou de helicóptero e, após desembarcar no 
Quartel do Exército, seguiu para o prédio da prefeitura. 
Recebido pelo prefeito Guilherme Gazzola (PTB), Temer 
foi ao gabinete do prefeito e fez um rápido despacho, tor-
nando a cidade, simbolicamente, a   capital do país no 
dia em que se comemora a proclamação da República.  
Fonte: https://goo.gl/HEvQCK (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

Nome da cidade brasileira tranformada, simbolicamente, 
em capital do Brasil por um dia: 
R: Itu-SP.  
 
1.7. NOTÍCIAS GERAIS 
 
Aécio Neves 
Aécio destitui Tasso da presidência do PSDB e in-
dica Goldman para o cargo (09/11/2017) 
Presidente nacional licenciado do PSDB, o senador Aé-
cio Neves (MG) destituiu o senador Tasso Jereissati 
(CE) do comando interino do partido. O senador mineiro 
indicou o vice-presidente do partido, Alberto Gold-
man (SP), para assumir o cargo interinamente. O sena-
dor mineiro alegou que a decisão seria necessária para 
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manter a "isonomia" nas eleições do partido em 9 de de-
zembro. Tasso lançou sua candidatura ao pleito e con-
correrá contra o governador de Goiás, Marconi Perillo.  
Fonte: https://goo.gl/FjSrcd (Adaptado). 

 
Bolsonaro 
Bolsonaro é condenado a pagar R$ 150 mil por de-
clarações contra gays na TV (09/11/2017) 
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou 
a condenação do deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ), 
que terá que pagar uma indenização de R$ 150 mil por 
declarações contra homossexuais na televisão.  
As declarações de Jair Bolsonaro foram dadas durante 
a sua participação, em março de 2011, no programa 
CQC, da TV Bandeirantes. Na ocasião, o deputado afir-
mou que nunca lhe passou pela cabeça ter um filho gay 
porque os seus tiveram boa educação e um pai pre-
sente. "Então, não corro esse risco”, disse. 
Essa não é a primeira vez que o deputado é conde-
nado por acusações relacionadas a discursos de ódio. 
Afinal, em agosto deste ano, a Terceira Turma do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) manteve, por unanimidade, 
decisão da primeira instância que condenou Bolsonaro a 
pagar R$ 10 mil de indenização por danos morais à tam-
bém deputada Maria do Rosário (PT-RS). Já em outu-
bro, Bolsonaro foi condenado ao pagamento de indeni-
zação, por danos morais, no valor de R$ 50 mil, por ofen-
sas aos quilombolas, durante discurso em evento no Rio. 
Fonte: https://goo.gl/4NsC8k (Adaptado). 

 
2. CENÁRIO POLÍTICO NO MUNDO 
 
2.1. VENEZUELA 
Em novembro de 2017, a crise econômica, política e 
social na Venezuela ganhou novos capítulos. O país so-
freu sanções dos EUA e teve moratória declarada. 
  
EUA anunciam novas sanções à Venezuela, 
centradas em 10 funcionários  (09/11/2017) 
Departamento americano do Tesouro anunciou a ado-
ção de novas sanções à Venezuela, desta vez contra 
10 funcionários, aos quais responsabiliza por irregulari-
dades eleitorais, censura à imprensa e corrupção na 
distribuição de alimentos. 
As sanções congelam os bens dos funcionários nos         
Estados Unidos e proíbem os americanos de realizar 
transações com eles. 
Os EUA já impuseram sanções contra funcionários ve-
nezuelanos próximos do presidente Nicolás Maduro, in-
clusive a ele, desde que o governo deste país instalou, 
em agosto, a Assembleia Nacional Constituinte, com 
poderes praticamente ilimitados. 
Em reação ao anúncio das novas sanções, o governo 
venezuelano acusou os EUA de promoverem a "violên-
cia" com seu novo pacote de sanções contra funcioná-
rios venezuelanos, depois de anunciarem a retomada 
dos diálogos com a oposição. 
Fonte: https://goo.gl/iXa7Eo (Adaptado). 
 

Produção de petróleo na Venezuela atinge menor 
nível mensal desde 1989 (13/11/2017) 
A produção de petróleo da Venezuela alcançou em outu-
bro o nível mais baixo em 28 anos, informou a Opep (Or-
ganização dos Países Exportadores de Petróleo). A com-
modity é praticamente o único produto de exportação do 
país e a principal fonte de recursos do regime chavista, o 
que deve agravar a crise de desabastecimento e dificultar 
o financiamento das atividades estatais. Segundo dados 

fornecidos pelas autoridades venezuelanas à organiza-
ção, a extração caiu de 2,09 milhões de barris para 1,96 
milhões.  
A renda auferida pela exportação de petróleo repre-
senta mais de 95% de todos os recursos que o país 
consegue em moeda forte. O dinheiro é usado também 
para sustentar os programas sociais e pagar os credo-
res dos títulos da dívida pública. 
Fonte: https://goo.gl/xit9XU (Adaptado). 
 

O calote da Venezuela e as consequências de uma 
moratória em 4 perguntas (14/11/2017) 
Venezuela foi declarada em moratória parcial ou 
"default seletivo" pelo calote dos juros de seus bônus 
globais, enquanto tenta refinanciar a dívida externa, de 
cerca de US$ 150 bilhões. 
Quando ocorre a moratória? 
Um país é considerado em cessação de pagamentos, ou 
moratória, quando não cumpre total ou parcialmente com 
seus credores – que podem ser locais, estrangeiros e até 
organismos como o Fundo Monetário Internacional (FMI). 
No caso da Venezuela, cujo default parcial foi declarado 
pela agência de classificação de riscos S&P, o que está 
em jogo são créditos de investidores privados. 
Caracas deveria pagar 200 milhões de dólares de juros 
de dois bônus com vencimento em 2019 e 2024. Na 
sexta-feira passada, tinha que ter quitado outros 81 mi-
lhões de um título da sua petroleira estatal PDVSA. 
Quem declara ou constata uma moratória? 
Há diversas formas de declarar ou constatar uma mo-
ratória:  
- governo pode anunciar que não honrará seus pagamen-
tos e automaticamente cai em cessação de pagamentos; 
- uma agência classificadora, como Moody's, Fitch, ou 
S&P, que comunica publicamente que tal país não pa-
gou e, por isso, o considera em default; 
- um credor privado anunciar que o país não lhe pagou; 
- um organismo como o ISDA, entidade baseada nos Esta-
dos Unidos que atua como um vigia das dívidas soberanas. 
Quais são as consequências? 
Para um país em moratória, a primeira consequência é 
se tornar um pária dos mercados financeiros internaci-
onais. Não consegue créditos, ou apenas sob taxas as-
tronômicas. 
Entre os principais credores da Venezuela estão China 
e Rússia, mas também investidores, a maioria dos Es-
tados Unidos, seduzidos pelos altos rendimentos pro-
metidos por Caracas, diante da má fama de sua dívida. 
No plano judicial, um país em moratória fica exposto a 
eventuais represálias dos países onde vivem seus cre-
dores. Além disso, o país passa a ser identificado como 
"mau pagador", o que complica e encarece a obtenção 
de novos fundos. 
Reestruturar ou refinanciar? 
Quando um país cai em moratória, pode refinanciar ou 
reestruturar sua dívida para modificar as condições do 
crédito que não consegue enfrentar. 
Fonte: https://goo.gl/aXVamd (Adaptado). 
 

Calote da dívida na Venezuela agrava a catástrofe 
econômica (15/11/2017) 
A profunda crise institucional e econômica da Venezuela 
sofreu um duro golpe que leva as finanças públicas dito 
Standard & Poor’s (S&P) e Fitch rebaixaram a dívida so-
berana em divisas estrangeiras do país sul-americano. A 
decisão veio depois de um calote de 200 milhões de dó-
lares (660 milhões de reais) correspondentes aos juros 
dos bônus que vencem em 2019 e 2024. 
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As agências Fitch e Moody’s também declararam em 
suspensão de pagamentos a petroleira estatal PDVSA. 
Fonte: https://goo.gl/TKWZDK (Adaptado). 

 
Venezuela entra em processo de calote ao deixar de 
pagar juros da dívida (15/11/2017) 
Depois de anos tentando pagar os juros de sua dívida ex-
terna em meio a uma grave crise de desabastecimento de 
alimentos, remédios e insumos básicos, a Venezuela não 
conseguiu honrar seus compromissos e iniciou um calote 
em cascata que pode se transformar em um dos maiores 
da história do mercado financeiro mundial. 
Ao menos três agências de risco – Standard & Poor’s, Mo-
ody's e Fitch – decretaram um "default seletivo" – calote 
parcial – nos papéis emitidos pelo país ou por sua principal 
companhia, a Petróleos de Venezuela (PDVSA). 
 

 
Fonte: https://goo.gl/psqXx4 (Adaptado). 

Após calote, Venezuela ganha impulso financeiro 
da Rússia (15/11/2017) 
Venezuela, declarada em moratória (default) parcial de 
sua dívida, ganhou um ligeiro impulso financeiro da 
Rússia, mas ainda deve renegociar sua dívida pesada 
com seus credores, se quiser evitar agravar sua crise 
econômica e humanitária. 
Atingida em cheio pela queda dos preços do petróleo e 
pelas sanções norte-americanas, Caracas garante ser 
um "bom pagador", mas as más notícias se multiplicam 
para o país, onde a população já sofre uma grave es-
cassez de alimentos e remédios. 
Neste contexto, uma delegação liderada pelo ministro 
das Finanças da Venezuela, Simon Zerpa, assinou 
nesta manhã em Moscou um acordo que reestrutura 
um crédito russo de quase US$ 3 bilhões concedido em 
2011 para comprar armamento do país. 
O acordo prevê um novo calendário de reembolsos em 
10 anos com aportes "mínimos" durante os primeiros 
seis anos, indicou o Ministério russo de Finanças. 
Sem acordo com credores 
A Venezuela não apresentou uma proposta concreta na 
reunião que teve na segunda-feira em Caracas com os 
credores internacionais do país.  
Com reservas internacionais de US$ 9,681 bilhões, a 
Venezuela deve quitar até o fim do ano cerca de US$ 
1,47 bilhão. E, para 2018, tem obrigações de mais de 
US$ 8 bilhões. 
S&P e Fitch também estão preocupadas com as san-
ções do governo dos Estados Unidos, que proíbem que 
seus cidadãos e bancos aceitem qualquer acordo das 
autoridades venezuelanas, o que deve complicar e pro-
longar as discussões com os credores. Segundo Cara-
cas, 70% deles são norte-americanos (Estados Unidos 
e Canadá). 
O país, que já foi o mais rico da América Latina, corre o 
risco de ser cortado dos mercados financeiros, assim 
como a PDVSA, e enfrentar ações judiciais e o bloqueio 
de ativos e subsidiárias no exterior. 
Fonte: https://goo.gl/xDFMB4 (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

O candidato deve lembrar que novembro foi um mês deli-
cado para Venezuela, principalmente no âmbito econômico, 
pois o país sofreu sanções dos EUA, registrou baixa produção 
de petróleo e teve moratória declarada.  
Sanções: 
Nome do país que impôs sanções a funcionários públicos    
venezuelanos: 
R: EUA. 
Motivo das sanções:  
R: Os EUA responsabilizam os funcionários venezuelanos por 
irregularidades eleitorais, censura à imprensa e corrupção na 
distribuição de alimentos. 
O que as sanções estabelecem? 
R: Congelam os bens dos funcionários nos Estados Unidos e 
proíbem os americanos de realizar transações com eles. 
Lembre-se: Os EUA já impuseram sanções contra funcioná-
rios venezuelanos e ao presidente Nicolás Maduro desde que 
o governo deste país instalou, em agosto, a Assembleia Na-
cional Constituinte. 
Petróleo: 
Em outubro de 2017, a Venezuela registrou o nível mais 
baixo em 28 anos. 
Importante: O petróleo representa mais de 95% das expor-
tações do país.   
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Calote venezuelano: 
Inicialmente, é importante salientar que a Venezuela teve 
moratória parcial (ou "default seletivo”) declarada. 
Motivo da moratória: 
R: A Venezuela deu um calote de 200 milhões de dólares (660 
milhões de reais) correspondentes aos juros dos bônus que 
vencem em 2019 e 2024.  
Importante: A petroleira venezuelana PDVSA também teve 
moratória parcial declarada, devido ao não pagamento de 
juros sobre parte de sua dívida. 
Quem declarou à moratória? 
R: Ao menos três agências de risco – Standard & Poor’s, Mo-
ody's e Fitch – decretaram um "default seletivo" – calote par-
cial – nos papéis emitidos pelo país ou por sua principal com-
panhia, a Petróleos de Venezuela (PDVSA).  
Fique de Olho: A Venezuela realizou um acordo com a Rússia 
e tenta o mesmo com os outros credores.  
 

2.2. BOLÍVIA 
A Bolívia é presidida por Evo Morales, ex-líder sindical 
dos cocaleiros, desde 2006. Morales foi eletio em 2005, 
se tornando o primeiro presidente ingídena do país, e 
foi reeleito em 2009, para o segundo mandato, e em 
2014, para o terceiro mandato. Em 2016, Evo Morales 
convocou referendo para promover uma reforma 
constitucional no país que possibilitaria uma terceira 
reeleição, no entanto, a população rejeitou a reforma. 
Em novembro de 2017, Morales conseguiu uma 
liberação judicial para se candidatar ao quarto mandato 
presidencial.   
 

Evo Morales consegue liberação na Justiça para se 
candidatar ao quarto mandato (29/11/2017) 
Evo Morales recebeu sinal verde para a reeleição. O 
Tribunal Constitucional da Bolívia aceitou o recurso 
apresentado em setembro por um grupo de parlamen-
tares de seu partido para suspender os artigos da Cons-
tituição que vetavam duas reeleições consecutivas e, 
portanto, impediam a candidatura em 2019 do presi-
dente Evo Morales, no poder desde 2006. 
O Tribunal concluiu que as cláusulas afetavam os direi-
tos políticos de Morales e de seu vice-presidente, Ál-
varo García Linera, bem como de todos os outros polí-
ticos cuja reeleição estava limitada, e considerou que 
esses direitos prevalecem sobre as restrições constitu-
cionais. Os líderes da oposição se manifestaram contra 
a decisão em diferentes tons.   
Fonte: https://goo.gl/iLC1JJ (Adaptado). 

 
Evo Morales recebe aval da Justiça da Bolívia para 
buscar quarto mandato em 2019 (29/11/2017) 
O Tribunal Constitucional da Bolívia abriu caminho para 
que o presidente Evo Morales concorra a um quarto 
mandato em 2019, apesar da rejeição de tal medida em 
plebiscito anterior. A corte determinou que o direito de 
concorrer se sobrepõe aos limites impostos à reeleição 
na Constituição, que garante o direito dos cidadãos a 
disputar cargos públicos. Membros do partido do 
presidente, o Movimento ao Socialismo (MAS), e 
sindicatos favoráveis ao governo aplaudiram a decisão. 
Já a oposição qualificou-a como inconstitucional.  
Fonte: https://goo.gl/shQLyD (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

Fatos politicos ocorridos na América Latina atraem o 
interesse da Vunesp, dessa forma, o candidato não pode 
desprezar o cenário boliviano. 

Nome do presidente da Bolívia: 
R: Evo Morales. 
Autorização judicial concedida ao presidente boliviano: 
R: Candidatar-se ao quarto mandato presidencial, algo 
proibido na constituição do país.  
 
FALANDO NISSO 
Eleição em Honduras. 
Reeleição e temor de fraudes marcam eleições em 
Honduras (26/11/2017) 
Os hondurenhos vão às urnas para escolher suas auto-
ridades para os próximos quatro anos, em um processo 
marcado pela candidatura à reeleição do presidente 
Juan Orlando Hernández e pelos temores da oposição 
de fraudes. Apesar da sua candidatura ser considerada 
como inconstitucional, o presidente Hernandez é apon-
tado como favorito. Segundo as pesquisas citadas pela 
Rádio França Internacional, ele tem 37% das intenções 
de voto.  
A Constituição de Honduras proíbe a reeleição presi-
dencial, mas Hernández conseguiu registrar sua candi-
datura por um segundo mandato consecutivo graças a 
uma interpretação da Câmara Constitucional, que apro-
vou um recurso interposto por deputados próximos ao 
presidente contra a proibição. 
Fonte: https://goo.gl/9A6WzP (Adaptado). 

 
FIQUE DE OLHO: Nos próximos meses ocorrerão 
desdobramentos da eleição hondurenha.  
 

2.3. DONALD TRUMP E OS EUA 
Os Estados Unidos e, principalmente, o governo do pre-
sidente Donald Trump estiveram presentes em pratica-
mente todos os meses da Apostila de Atualidades. Em 
novembro de 2017 não foi diferente, destacam-se a re-
lação EUA X Cuba e a política      imigratória de Trump.  
 
EUA X CUBA 
Em 1962, os Estados Unidos estabeleceram um em-
bargo econômico, comercial e financeiro a Cuba. O em-
bargo se intensificou em 1992 e em 1995. Em 1999, o 
presidente Bill Clinton ampliou este embargo comercial 
proibindo as filiais estrangeiras de companhias estadu-
nidenses de comercializar com Cuba.  
Em 2015, os Estados Unidos e Cuba restabeleceram 
suas relações diplomáticas e abriram embaixadas nas 
respectivas capitais. 
Em 2016, Cuba e EUA assinam acordo histórico que 
restabelece voos diretos, bem como foram autorizadas 
viagens "individuais" de americanos à ilha.  
O atual presidente americano, Donald Trump, não é 
simpatizante da aproximação entre EUA e Cuba.  
Em novembro de 2017, os EUA estabeleceram san-
ções contra Cuba e bloquearam o turismo de america-
nos à ilha. 
 
ONU pede fim do embargo a Cuba com oposição 
solitária de EUA e Israel (01/11/2017) 
A Assembleia Geral das Nações Unidas pediu mais 
uma vez o fim do embargo americano a Cuba, 
aprovando uma resolução contrária à medida apoiada 
por 191 Estados-membros, tendo como únicos votos 
contrários os dos Estados Unidos e de Israel.  
Há um ano, o texto tinha sido aprovado pela primeira 
vez sem oposição, uma vez que esses dois países 
decidiram abster-se em meio à uma reaproximação dos 
EUA com Havana, impulsionada pelo governo de 
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Barack Obama. Hoje, no entanto, o governo de Donald 
Trump – e com ele os seus parceiros israelenses – 
optou por votar contra, como parte do "novo enfoque" 
da sua política em relação à ilha. Trump apoia a 
continuidade do embargo. A Assembleia-Geral da ONU 
exige, todos os anos, desde 1992, o fim do embargo 
americano a Cuba, sempre com um apoio arrasador 
dos Estados-membros.  
Fonte: https://goo.gl/Fc1ADr (Adaptado). 

 
Governo Trump endurece sanções contra Cuba 
(08/11/2017) 
O governo Trump anunciou novas restrições 
contra Cuba, endurecendo as sanções impostas à ilha 
caribenha, em um esforço para impedir que transações 
comerciais e turistas norte-americanos beneficiem o 
Exército cubano. 
As mudanças expandirão a lista de autoridades do 
governo cubano proibidas de realizar transações com 
os EUA, assim como definirá políticas para negar 
exportações para instituições cubanas banidas, afirmou 
o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em 
comunicado.  
Fonte: https://goo.gl/cZGCJ1 (Adaptado). 

 
Trump bloqueia o crescente turismo norte-
americano para Cuba (10/11/2017) 
Para os cidadãos dos Estados Unidos, viajar 
a Cuba será muito mais difícil, o que significa um duro 
golpe à frágil economia cubana e sua emergente classe 
de trabalhadores privados. O Governo de Donald 
Trump detalhou as novas restrições com relação à ilha, 
anunciadas em junho passado, que revertem 
a aproximação iniciada em 2014 por seu antecessor, 
Barack Obama. 
A principal novidade é o fim das brechas que facilitavam 
a viagem dos norte-americanos a Cuba e que 
dispararam o turismo ao país comunista. O embargo 
dos EUA a Cuba, imposto em 1962 e blindado pelo 
Congresso, não permite viagens por motivos de turismo 
à ilha. As visitas só podem ser autorizadas dentro de 12 
categorias, entre elas razões familiares, educativas, de 
pesquisa e de apoio ao povo cubano. 
Em sua política de aproximação com Cuba, Obama 
suavizou os requisitos sobre as razões e a duração das 
viagens, desde que pudessem ser justificadas dentro 
dessas 12 categorias. Na prática, abriu-se a porta para 
que a pessoa aproveitasse os motivos educativos e de 
apoio ao povo cubano para fazer turismo na ilha. Isso, 
além do restabelecimento dos voos diretos entre ambos 
os países, propiciou o auge das visitas de norte-
americanos a Cuba. Em 2016, essas viagens 
aumentaram 34% em relação a 2015. Nos primeiros 
cinco meses de 2017, o número de turistas igualou a 
cifra de todo o ano anterior. 
As mudanças do Departamento de Estado nas normas 
sobre Cuba impõem novas obrigações. Os norte-ame-
ricanos que aleguem viajar à ilha caribenha por motivos 
educacionais terão de fazê-lo sob os auspícios de uma 
organização nos EUA, além de estar acompanhados 
por pessoas de tal entidade, salvo que a integrem.  

Fonte: https://goo.gl/e5qEiJ (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

Inicialmente, é importante destacar que Assembleia Geral 
das Nações Unidas pediu mais uma vez o fim do embargo 
americano a Cuba. A medida foi apoiada por 191 Estados-

membros. Apenas, EUA e Israel votam contra o fim do em-
bargo.  
Novas restrições americanas a Cuba: 
R: Expande a lista de autoridades do governo cubano proibi-
das de realizar transações com os EUA e define políticas para 
negar exportações para instituições cubanas banidas.  
 

MUITO IMPORTANTE: 
O governo de Trump extinguiu as brechas que facilitavam a 
viagem dos norte-americanos a Cuba e que dispararam o 
turismo no país.  
Agora, os norte-americanos que aleguem viajar à ilha 
caribenha por motivos educacionais terão de fazê-lo 
vinculado a uma organização nos EUA, além de estar 
acompanhados por pessoas de tal entidade.  
Atenção: As medidas visam impedir que transações 
comerciais e turistas norte-americanos beneficiem o Exército 
cubano. 
 
IMIGRAÇÃO 
Desde a campanha eleitoral, Donald Trump adota um 
discurso contra imigrantes e promete acabar e/ou rever 
uma série de políticas sobre o tema.  
 
O que é a 'loteria de vistos' para os EUA que Trump 
quer suspender após atentado em NY (02/11/2017) 
Donald Trump quer pôr fim a esse programa, conhecido 
como "loteria de vistos", no qual candidatos são seleci-
onados aleatoriamente, por computador, entre as ins-
crições qualificadas. 
Segundo o presidente americano, foi por meio do Pro-
grama Anual de Visto de Diversidade – nome   oficial 
do processo – que o uzbeque Sayfullo Saipov, respon-
sável pelo ataque que acabou com oito pessoas mortas 
em Nova York nesta semana, ganhou a residência per-
manente no país, em 2010. 
Segundo o site da embaixada e dos consulados dos 
EUA no Brasil, o programa prevê disponibilizar para o 
ano de 2019, por seleção aleatória, 55 mil vistos de imi-
grantes a pessoas de países com baixas taxas de imi-
gração para os EUA. 
Ser "sorteado" não significa ganhar automaticamente o 
direito de viver no país, mas representa o primeiro 
passo para obter o visto permanente em um processo 
que inclui entrevista e exige escolaridade mínima e ex-
periência profissional. Se concedida, a autorização 
para morar nos EUA se estende ao parceiro – que pode 
ser do mesmo sexo – e ainda aos filhos menores de 21 
anos. 
A "loteria" está aberta a todos os cidadãos, exceto aos 
que nasceram em países que, nos últimos cinco anos, 
enviaram mais de 50 mil imigrantes. Por isso, a lista 
pode mudar anualmente. 
A lei que entrou em vigor em 1995 substituiu outra cri-
ada 30 anos antes, que funcionava com um sistema de 
cotas que, de acordo com críticos, favorecia de forma 
excessiva imigrantes brancos procedentes da Europa. 
Fonte: https://goo.gl/KsfdFg (Adaptado). 

  
Quase 8 mil "sonhadores" dos EUA já perderam 
proteção do plano DACA (09/11/2017) 
Quase 8 mil dos chamados "sonhadores", como são 
chamados os jovens imigrantes ilegais que chegaram 
aos Estados Unidos quando crianças, já perderam a 
proteção do programa de Ação Diferida para os Chega-
dos na Infância (DACA) como resultado da decisão do 
presidente Donald Trump de encerrá-lo. 
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O DACA, proclamado em 2012 pelo então presidente, 
Barack Obama, protegeu 800 mil jovens da deportação. 
Trump acabou com o programa em setembro. 
Além da possibilidade de ser deportado, com o fim do 
DACA os "sonhadores" podem perder seus empregos, 
pois a permissão migratória outorgava uma autorização 
temporária para trabalhar. 
Fonte: https://goo.gl/Z5feCu (Adaptado). 

 
Governo dos EUA anuncia fim de status de prote-
ção temporária para 50 mil imigrantes haitianos 
(20/11/2017) 
O governo dos Estados Unidos anunciou o fim do status 
de proteção temporária (TPS) para o Haiti, dando um 
período de 18 meses para que os 58.706 beneficiários 
da medida voltem ao seu país de origem ou busquem 
alternativa. A decisão ocorre duas semanas depois de 
o presidente do país, Donald Trump, ter encerrado o 
TPS para a Nicarágua, afetando 5.349 imigrantes. Eles 
terão 12 meses para voltar às suas casas. 
O TPS é um programa migratório criado em 1990 com 
o qual os EUA concedem permissões de forma extraor-
dinária aos cidadãos de países afetados por conflitos 
bélicos ou desastres naturais. 
Atualmente vivem 439.625 imigrantes nos Estados Unidos 
amparados pelo TPS, segundo dados fornecidos à Agên-
cia Efe pelo Serviço de Cidadania e Imigração (USCIS). 
Na sua maioria são salvadorenhos (263.282), hondure-
nhos (86.163) e haitianos (58.706).  
No caso de Honduras e da Nicarágua, os EUA conce-
deram o TPS em 1998 após a passagem do devastador 
furacão Mitch pela América Central. El Salvador rece-
beu em 2001, produto de uma série de tremores e o 
Haiti em 2010, pelo seu catastrófico terremoto. 
Nos últimos anos, os beneficiados do TPS viram sua 
permissão ser renovada automaticamente por períodos 
de 18 meses, mas agora o governo de Donald Trump 
decidiu reavaliar as condições que justificaram a con-
cessão do programa. 
Fonte: https://goo.gl/sA1xFQ (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 
É importante o candidato conhecer as medidas adotadas por 
Donald Trump contra a imigração, pois se trata de um tema 
com muito potencial para compor as provas de Atualidades. 
Em novembro de 2017: 
- Trump anunciou que pretende encerrar programa conhe-
cido como "loteria de vistos". O programa representa o pri-
meiro passo para obter o visto permanente. 
Atenção: O terrorista uzbeque Sayfullo Saipov, autor do  ata-
que que acabou com oito pessoas mortas em Nova York, ga-
nhou a residência permanente no país através da “loteria de 
vistos”, em 2010. 
- Com o fim da Ação Diferida para os Chegados na Infância 
(DACA), anunciada em setembro por Donald Trump, 8 mil 
imigrantes perderam proteção e podem ser deportados.  
- Donald Trump encerrou a proteção temporária (TPS) para 
imigrantes do Haiti e da Nicarágua. Os imigrantes possuíam 
permissões extraordinárias devido aos desastres naturais 
ocorridos na Nicarágua (furacão Mitch, em 1998) e no Haiti 
(terremoto, em 2010).  
 

FALANDO NISSO 
Trump ataca globalização, e líder chinês defende 
livre-comércio (10/11/2017) 
Um dia após elogiar a China por ter se aproveitado da 
"relação comercial distorcida" com os EUA, Donald 

Trump voltou a atacar as práticas comerciais injustas 
dos chineses no Vietnã, onde participou da cúpula da 
Apec (Cooperação Econômica Ásia-Pacífico). 
Trump atacou ainda instituições multilaterais como a 
OMC (Organização Mundial do Comércio). O discurso 
de Trump reafirmou suas posições contra os grandes 
tratados comerciais, como o Nafta – entre EUA, México 
e Canadá – e a favor de parcerias bilaterais. 
Logo após a fala de Trump, coube ao dirigente chinês, 
Xi Jinping, um papel que vem se tornando cada vez 
mais comum: o de defender a globalização e o livre-co-
mércio. Xi defendeu ainda o papel de instituições como 
a OMC.  
Fonte: https://goo.gl/YKA8Ls (Adaptado). 

 
2.4. SEPARATISMO DA CATALUNHA NA ESPANHA 
No capítulo do mês de outubro foi detalhado o processo 
envolvendo o separatismo na região da Catalunha, na 
Espanha. Em novembro de 2017, ocorreram desdobra-
mentos sobre o caso. 
 
Juíza espanhola emite ordem de prisão 
internacional contra líder catalão (03/11/2017) 
A Justiça espanhola emitiu um mandato internacional 
para a detenção do ex-presidente catalão Carles 
Puigdemont. Investigado por rebelião após liderar um 
processo separatista considerado ilegal por Madri. 
Puigdemont está em Bruxelas acompanhado de quatro 
de seus ex-conselheiros, onde tenta evitar a punição. 
Outros oito membros de seu governo destituído fo-
ram detidos de modo preventivo. O crime de rebelião 
pode levar a 30 anos de prisão. 
Puigdemont e seu governo organizaram o plebiscito se-
paratista de 1° de outubro, desautorizado pelo governo 
central, com participação de 43% do eleitorado catalão 
e 90% dos votos no "sim".  
Em 27 de outubro, o Parlamento regional aprovou a 
criação de uma constituinte, o que foi entendido como uma 
declaração ilegal de independência. Madri destituiu o 
governo, dissolveu o Parlamento e antecipou as eleições 
para 21 de dezembro. 
A juíza à frente do caso, Carmen Lamela, disse em seu 
mandato que Puigdemont se aproveitou do cargo para re-
alizar o plebiscito separatista. Horas depois de ser oficial-
mente denunciado pelo Ministério Público, Puigdemont 
apareceu em Bruxelas, de onde agora se recusa a sair. 
Fonte: https://goo.gl/ovRTFp (Adaptado). 

 
Ex-líder da Catalunha se entrega à polícia 
(05/11/2017) 
O ex-líder da Catalunha, Carles Puigdemont, e mais 
quatro partidários se entregaram à polícia belga, após 
a emissão de mandados de prisão por parte da Espa-
nha. Puigdemont viajou para a Bélgica pouco após Ma-
dri tomar o controle do governo regional da Catalunha. 
Ele é acusado de diversas ações ligadas ao movimento 
pró-secessão, incluindo rebelião, sedição, uso indevido 
de recursos públicos, desobediência e violação de con-
fiança em relação à campanha   separatista. 
Fonte: https://goo.gl/7FMWE7 (Adaptado). 
 

Puigdemont é solto na Bélgica e critica Madri em 
mensagem (06/11/2017) 
Após ser posto em liberdade condicional na Bélgica, o 
presidente destituído da Catalunha, Carles Puigde-
mont, criticou o governo da Espanha. Em sua fala, 
Puigdemont afirmou que a Espanha é "um Estado afas-
tado da prática democrática". 
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Durante a noite, um juiz de instrução belga decidiu con-
ceder liberdade condicional para Puigdemont e outros 
quatro membros de seu governo, à espera de que a 
Justiça do país se pronuncie sobre a execução da or-
dem europeia de detenção, nos próximos 15 dias. 
Fonte: https://goo.gl/D3x4Dt (Adaptado). 
 

DIRETO AO PONTO 

Após a realização de um plebiscito separatista e a declara-
ção de independência na Catalunha, o ex-presidente cata-
lão, Carles Puigdemont, teve ordem de prisão expedida 
pela justiça espanhola.  
Motivo da ordem de prisão de Carles Puigdemont: 
R: Ele é acusado por diversas ações ligadas ao movimento 
pró-secessão, incluindo rebelião, sedição, uso indevido de re-
cursos públicos, desobediência e violação de confiança em 
relação à campanha separatista.  
Carles Puigdemont está preso? 
R: Não. Carles Puigdemont está na Bélgica, onde se          en-
tregou à polícia e recebeu liberdade condicional.  
Fique de Olho: Desdobramentos sobre o caso devem ocorrer 
nos próximos meses.  
 

2.5. ARÁBIA SAUDITA 
Em novembro de 2017, a prisão de dezenas de princípes 
na Arábia Saudita ganhou destaque no noticiário. 
 

Arábia Saudita decreta prisão de príncipes e 
ministros por corrupção (05/11/2017) 
Comitê anticorrupção da Arábia Saudita decretou a 
prisão de 11 príncipes, quatro ministros e dezenas de 
ex-ministros. 
Outras medidas que podem ser tomadas pelo órgão 
são a proibição de viagens ao exterior e o 
congelamento de bens dos investigados 
Fonte: https://goo.gl/MHEURA (Adaptado). 
 

Arábia Saudita prende dezenas de príncipes e mi-
nistros por corrupção (05/11/2017) 
A Arábia Saudita decretou a prisão de onze príncipes e 
dezenas de ministros e antigos secretários de      Estado 
por corrupção, em uma ação sem precedentes em que 
o príncipe herdeiro Mohamed bin Salman, 32, busca 
consolidar seu poder. 
Foram ainda destituídos o chefe da Guarda Nacional, o 
chefe da Marinha e o ministro da Economia. 
Entre os presos estão o príncipe bilionário Alwaleed bin 
Talal, com inúmeros negócios com o Ocidente, além de 
dois filhos do falecido rei Abdullah. 
As prisões ocorrem logo após a emissão de um decreto 
real criando uma comissão anticorrupção liderada pelo 
príncipe herdeiro. 
As prisões estão sendo interpretadas como um meio de 
silenciar a oposição às reformas que o príncipe herdeiro 
tenta implantar no país. 
No mês passado, ele prometeu em um fórum em 
Riad uma Arábia Saudita "moderada e tolerante". 
Ele é considerado como a principal autoridade respon-
sável pelo fim, em setembro, da proibição das mulheres 
sauditas a dirigir.  
Fonte: https://goo.gl/5eVRp2 (Adaptado). 
 

DIRETO AO PONTO 
Nome do país árabe que prendeu príncipes e ministros: 
R: Arábia Saudita. 
Motivo da prisão de príncipes e ministros na Arábia Sau-
dita: 
R: Corrupção. 

Atenção: O ato é encarado, por muitos, como uma medida 
de o príncipe herdeiro Mohamed bin Salman consolidar seu 
poder. 
 
FALANDO NISSO 
Arábia Saudita eleva o tom contra o Irã em meio ao    
expurgo palaciano (07/11/2017) 
A Arábia Saudita acusou o Irã de um possível “ato de 
guerra contra o reino” pelo míssil que os houthis ieme-
nitas lançaram contra o aeroporto de Riad e se reserva 
o direito de revidar. O Irã rejeitou as alegações. 
A defesa aérea comprada dos Estados Unidos inter-
ceptou o projétil perto do aeroporto de Riad, no norte 
da capital, sem causar danos. Os investigadores saudi-
tas afirmam que os restos, que caíram em uma área 
desabitada, provam que era de fabricação iraniana. A 
coalizão liderada pela Arábia Saudita no Iêmen anun-
ciou o fechamento de todas as fronteiras aéreas, marí-
timas e terrestres desse país “para impedir o fluxo de 
armas” iranianas para os rebeldes. A medida só pode 
agravar o desastre humanitário nas regiões controladas 
pelos houthis, onde vivem 80% dos iemenitas e que já 
estão sob embargo saudita. O míssil foi uma represália 
ao bombardeio [saudita] que matou mais de vinte civis. 
Fonte: https://goo.gl/JQJ3Su (Adaptado). 

 
2.6. ZIMBÁBUE  
O Zimbábue é um país com aproximadamente 16 mi-
lhões de habitantes, situado na porção sudeste do con-
tinente africano. O território do Zimbábue não possui 
saída para o mar e limita-se com Moçambique (a nor-
deste e a leste), África do Sul (ao sul), Botswana (a su-
doeste e a oeste) e Zâmbia (ao norte e a noroeste). O 
país foi colonizado pelo Reino Unido e só se tornou in-
dependente em 1980.  
Desde 1980 o país era governado pelo ditador Robert 
Mugabe, no entanto, em novembro de 2017, uma 
reviravolta política culminou com a renúncia do então 
presidente. 
 

 
Fonte: goo.gl/TqurMU. 

 
Militares assumem controle do Zimbábue e 
prendem Mugabe (15/11/2017) 
Militares assumiram o poder no Zimbábue, no sudeste 
do continente africano, e prenderam o ditador Robert 
Mugabe. 
Robert Mugabe, talvez o líder mais velho do mundo, foi 
colocado sob custódia pelas Forças Armadas do Zimbá-
bue. O comandante do Estado-Maior tomou o controle 
da TV estatal e de prédios do governo na capital, Harare. 
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Emmerson Mnangagwa começava a ser apontado 
como o possível sucessor do líder de 93 anos. 
Oficialmente Mnangagwa foi demitido por deslealdade. 
A saída do vice foi vista como uma forma de abrir 
caminho à primeira-dama. Grace Mugabe, ou “Gucci 
Grace”, apelido pelos gastos extravagantes, já não 
escondia a ambição de ocupar a presidência.  
Fonte: https://goo.gl/JWxABd (Adaptado). 

 
Militares assumem controle do Zimbábue, detêm 
Mugabe, mas negam golpe (16/11/2017) 
O clima segue tenso no Zimbábue, depois que tanques 
e blindados foram avistados na capital, Harare durante 
a madrugada. Depois de rumores sobre um golpe de 
Estado em andamento no país, militares negaram que 
a ação estivesse sendo orquestrada. Na mensagem, os 
oficiais garantiram que a ação desencadeada em Ha-
rare não se trata de "uma tomada do governo por mili-
tares". O objetivo da operação, ressaltam, é garantir a 
segurança do presidente e de seus familiares. 
Fonte: https://goo.gl/dM2BnX (Adaptado). 

 
Partido inicia impeachment de ditador do Zimbá-
bue, que negocia renúncia (20/11/2017) 
A União Nacional Africana Zimbabuana (Zanu-PF), par-
tido do regime do Zimbábue, abriu o processo de impe-
achment do ditador Robert Mugabe, 93, enquanto ele ne-
gocia com os militares um acordo para renunciar ao 
cargo. 
A ação para a retirada do homem que comanda o país 
há 37 anos foi aberta por seus correligionários após ele 
se recusar a deixar o cargo – Mugabe já foi deposto da 
liderança da sigla que criou. 
Em um rascunho do pedido de impeachment, o ditador 
é acusado de ser uma "fonte de instabilidade" no país, 
de desrespeitar as leis e comandar uma administração 
que provocou "uma crise econômica descontrolada" 
nos últimos 15 anos. Os autores também consideram 
que ele abusou de seu mandato constitucional ao favo-
recer a mulher, Grace Mugabe, 52, no processo de sua 
sucessão em detrimento a seu vice, Emmerson Mnan-
gagwa, 75, deposto pelo mandatário há duas semanas. 
O expurgo de Mnangagwa, que tem o apoio dos milita-
res, levou ao levante das Forças Armadas. Os coman-
dantes das tropas cercaram a residência oficial de Mu-
gabe, que está detido desde então. 
O Congresso já aprovou a resolução pelo julgamento 
político e levará à votação no plenário. No papel, esta 
votação detonaria o processo, que avançaria em uma 
comissão de nove senadores que avaliaria a culpabili-
dade do ditador. Após o parecer, a deposição do líder 
seria definida em sessão conjunta do Senado e da Câ-
mara, o que levaria meses. No entanto, analistas dizem 
que ele deve ser abreviado. 
Fonte: https://goo.gl/bbH1Wq (Adaptado). 

 
Ditador Mugabe renuncia à Presidência do Zimbá-
bue (22/11/2017) 
O presidente Robert Mugabe apresentou sua renúncia 
à presidência do Zimbábue, acabando com 37 anos de 
ditadura no país. 
Mugabe, que comandava o Zimbábue desde a indepen-
dência, em 1980, enviou uma carta ao Parlamento 
anunciando sua saída do cargo imediatamente. A Casa 
tinha marcado para ontem uma sessão para aprovar o 
impeachment do ditador. 
Fonte: https://goo.gl/uH84t7 (Adaptado). 

Emmerson Mnangagwa toma posse como 
presidente do Zimbábue (24/11/2017) 
Emmerson Mnangagwa tomou posse como presidente 
interino do Zimbábue em cerimônia realizada na capital 
do país, Harare. 
A transição encerra oficialmente os 37 anos de Robert 
Mugabe como líder do país, até então o único após a 
independência do Reino Unido. 
Mugabe, aos 93 anos comandava o Zimbábue desde 
sua independência, em 1980, mas renunciou depois 
que o Exército tomou o poder e o partido governista se 
voltou contra ele.  
 A insurgência militar foi deflagrada algumas semanas 
antes, depois que Mugabe demitiu Mnangagwa da vice-
presidência com o objetivo de abrir caminho para sua 
esposa, Grace, em sua sucessão. 
De acordo com o jornal estatal “The Herald”, 
Mnangagwa prometeu, antes de sua posse, que Robert 
Mugabe e a sua família terão "segurança máxima". 
Fonte: https://goo.gl/H8GWMy (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 
O candidato deve conhecer o contexto político do Zimbábue, 
que após 37 anos possui um novo presidente: 
- O Zimbábue, localizado no sudeste da África, era gover-
nado pelo ditador Robert Mugabe desde 1980. 
- Em novembro de 2017, os militares assumiram o controle 
do Zimbábue.  
- Acusações contra Robert Mugabe: “fonte de instabili-
dade"; desrespeitar as leis; provocar crise econômica; abuso 
de seu mandato constitucional para favorecer a mulher no 
processo de sua sucessão em detrimento a seu vice.  
- Robert Mugabe renunciou à presidência do Zimbábue. 
- Emmerson Mnangagwa, vice-presidente que havia sido 
destituído por Mugabe no início do mês, assumiu a presidên-
cia do Zimbábue. 
 

2.7. COREIA DO NORTE 
Em novembro de 2017, novamente, a Coreia do Norte 
realizou testes com mísseis, aumentando a tensão 
existente com os EUA, a Coreia do Sul e o Japão.  
 

Míssil norte-coreano atingiu maior altura até então, 
afirma Pentágono (28/11/2017) 
A Coreia do Norte disparou um míssil balístico intercon-
tinental, informaram autoridades japonesas, sul-corea-
nas e americanas. 
O Pentágono afirmou que o míssil desta vez foi dispa-
rado de um local próximo à capital norte-coreana, Pyon-
gyang, e percorreu uma distância de 960 km e atingiu 
uma altura de 4.500 km. 
Segundo o secretário de Defesa americano, James Mattis, 
o míssil atingiu a maior altura entre os testes norte-corea-
nos até o momento, e representa uma ameaça global. 
É a terceira vez que Pyongyang testa um míssil inter-
continental – os dois primeiros foram em julho – e o pri-
meiro lançamento de míssil desde setembro, quando 
um foguete de médio alcance sobrevoou o Japão.  
PRESSÃO 
O novo teste ocorre uma semana após Trump colocar a 
Coreia do Norte na lista de países patrocinadores do ter-
rorismo e Washington anunciar mais sanções a Pyon-
gyang. O governo americano incluiu 13 empresas norte-
coreanas e chinesas entre os alvos das sanções como re-
presália ao programa nuclear do regime de Kim Jong-un. 
Agora, EUA e Coreia do Sul discutem novas sanções.  
Fonte: https://goo.gl/QeXYuL (Adaptado). 
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Coreia do Norte diz que novo míssil deixa EUA ao 
alcance de suas armas nucleares (29/11/2017) 
A Coreia do Norte informou ter testado com sucesso um 
novo míssil balístico intercontinental (ICBM) que coloca 
toda a área continental dos Estados Unidos ao alcance 
de suas armas nucleares.  
O primeiro teste de um míssil norte-coreano desde 
setembro vem uma semana depois de o presidente dos 
EUA, Donald Trump, recolocar a Coreia de Norte em 
uma lista de países que, afirma Washington, apoiam o 
terrorismo, permitindo a imposição de novas sanções 
aos norte-coreanos. 
A Coreia do Norte, que também realizou seu sexto e 
maior teste nuclear em setembro, já disparou dezenas 
de mísseis balísticos em testes sob o governo do líder 
do país, Kim Jong-un, em um desafio a sanções 
internacionais.  
Fonte: https://goo.gl/RJ4W35 (Adaptado). 

 
Em caso de ataque da Coreia do Norte aos EUA, 
Brasil não corre risco, diz especialista (30/11/2017) 
Ainda que a Coreia do Norte cumpra com suas 
ameaças e lance um ataque nuclear sobre os Estados 
Unidos, o Brasil não deve recear, já que praticamente 
não há chances de os efeitos serem refletidos aqui. 
Considerando o tipo de armas testadas pelo governo 
norte-coreano, não há potencial de contaminação em 
um local tão distante quanto à América do Sul.  
A América do Sul é ainda o único continente que não 
está ao alcance de nenhum míssil norte-coreano. O 
limite atingido pelo Hwansong-15, o mais avançado 
deles, é estimado em 13 mil km, e especialistas avaliam 
que carregado com uma ogiva nuclear – e 
consequentemente mais pesado – essa distância seja 
reduzida. 
 

 
Fonte: https://goo.gl/qkK5aj (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Existe uma constante troca de ameaças entre a Coreia do 
Norte e os EUA. 
- Ao longo de 2017, a Coreia do Norte realizou diversos testes 
militares com armas nucleares e mísseis.  
- Os testes norte-coreanos são respondidos por meio de 
sanções estabelecidas pelo Conselho de Segurança da 
Organização das Nações Unidas. As propostas de sanções 
são encabeçadas pelos EUA.  
- O teste recente chamou a atenção, pois foi o míssil de 
maior altura até então, o que pode representar uma ameaça 
global. 
- A Coreia do Norte afirma que possui tecnologia militar para 
atingir os EUA.  
- Segundo alguns especialistas, a América do Sul é o único 
continente que não está ao alcance de nenhum míssil norte-
coreano.  
 
Fique de Olho: O caso deve ter desdobramentos nos 
próximos meses, inclusive com novas sanções contra a Coreia 
do Norte.  

 
2.8. BÓSNIA-HERZEGOVINA 
A Guerra da Bósnia ocorreu de 1992 a 1995 após a 
declaração de independência da Bósnia-Herzegovina. 
O conflito foi um desdobramento das rivalidades étnicas 
existentes na Iugoslávia e ocorreu durante a 
fragmentação desse país. Resultou em mais de 
100.000 mortos e ficou marcado pelos crimes de 
guerra, principalmente contra os bósnio-muçulmanos.  
Os crimes da Guerra da Bósnia são julgados pelo 
Tribunal Penal Internacional, estabelecido em 2002 em 
Haia, na Holanda, com o objetivo de promover o Direito 
Internacional. O Tribunal julga indivíduos por crimes de 
grande escala, como genocídios, crimes de guerra, 
crimes contra a humanidade e crimes de agressão de 
natureza política. 
Em novembro de 2017, um ex-líder militar bósnio-
croata se matou em pleno tribunal.  

 
Condenado por crime de guerra tomou “substância 
química” para se matar (30/11/2017) 
Um produto químico mortal estava no frasco do qual o 
ex-líder militar bósnio-croata Slobodan Praljak ingeriu 
antes de morrer, em plena audiência do Tribunal Penal 
Internacional em Haia. 
O ex-general foi condenado por sua atuação como co-
mandante do Exército bósnio-croata durante o conflito 
na Bósnia, entre 1992 e 1995. Era a última sessão do 
Tribunal, criado pela ONU em 1993 para julgar os cri-
mes cometidos na guerra de separação da antiga Iu-
goslávia. 
O veredicto desta quarta deveria ser o último do tribunal 
antes de seu encerramento em dezembro, depois de 
quase um quarto de século dedicado a julgar os autores 
dos crimes cometidos no conflito. 
Esta não foi a primeira vez que um incidente desse tipo 
acontece no tribunal. Em 2006, o ex-líder dos sérvios 
da Croácia, Milan Babic, 50, condenado a 13 anos de 
prisão por abusos cometidos durante a guerra, cometeu 
suicídio na prisão em Haia. 
Ele foi o segundo preso do tribunal a se matar, depois 
de outro sérvio da Croácia, Slavko Dokmanovic, em ju-
nho de 1998. 
Fonte: https://goo.gl/bg44s9 (Adaptado). 
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Condenado por crimes de guerra se mata dentro do 
tribunal de Haia (30/11/2017) 
O ex-general bósnio-croata Slobodan Praljak, de 72 
anos, morreu depois de ingerir veneno durante a leitura 
de sua última sentença de apelação no Tribunal Penal 
Internacional para a ex-Iugoslávia (TPII) por crimes de 
guerra. Praljak, o comandante que ordenou atacar 
a ponte de Mostar, gritou que não era um criminoso de 
guerra e, depois, ingeriu veneno de um frasco diante da 
incredulidade dos presentes. Condenado em 2013, em 
primeira instância, a 20 anos de prisão por crimes de 
guerra perpetrados contra muçulmanos da Bósnia, 
Praljak ingeriu uma substância desconhecida quando 
os juízes confirmaram novamente a sentença.  
Praljak foi quem ordenou o bombardeio da ponte   oto-
mana na cidade de Mostar, na região de Herzegovina. 
Construída no século XVI, atravessa o rio Neretva e une 
as duas partes da cidade.  
Fonte: https://goo.gl/cYD7Dn (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 
Fato marcante ocorrido no Tribunal Penal Internacional, 
em Haia, na Holanda: 
R: Um de ex-líder militar bósnio-croata se matou (ingerindo 
substância química) em pleno tribunal.  
Importante: Não foi a primeira vez que um incidente desse 
tipo acontece no tribunal. 
Nome do ex-líder militar bósnio-croata que se matou: 
R: Slobodan Praljak. 
Acusação contra Slobodan Praljak:  
R: Ter cometido abusos durante a Guerra da Bósnia, que 
ocorreu de 1992 a 1995. Praljak ordenou o bombardeio da 
ponte otomana na cidade de Mostar, na região de 
Herzegovina.  
Importante: Praljak foi condenado na primeira instância, a 
20 anos de prisão.  

 

ECONOMIA 

 
1. CENÁRIO ECONÔMICO NO BRASIL 
O cenário brasileiro é marcado por um período de, pelo 
menos, dois anos de crise econômica. Entre alguns 
números deste período, destacam-se: a queda de 3,6% 
do Produto Interno Bruto (PIB) em 2016; o déficit 
primário de R$159 bilhões previsto para 2017; o 
endividamento dos estados; a taxa de desemprego que 
atingiu 13,7% no primeiro trimestre de 2017; entre 
outros. 
No fim de 2017, alguns discursos apontam para uma 
retomada econômica, que só poderá ser atestada e 
confirmada nos próximos meses.  
Diante desse contexto, foram selecionadas algumas 
notícias sobre: indústria, energia, combustíveis, infla-
ção, emprego, salários e reformas.   
 
1.1. INDÚSTRIA 
 
Fim da recessão chega à indústria, dizem analistas 
(02/11/2017) 
A produção industrial brasileira teve alta pelo quinto 
mês consecutivo. A Pesquisa Industrial Mensal do 
IBGE mostrou que em setembro a produção da indús-
tria teve alta de 2,6% em relação a igual período do ano 
passado. Após início de ano errático, com altas segui-
das de quedas até abril, a indústria passou a uma tra-
jetória de altas seguidas. Em setembro o país registrou 

marcas significativas que levaram analistas a falar em 
fim da recessão na indústria. A alta da produção no acu-
mulado em 12 meses foi de 0,4%, o que encerrou ciclo 
de 39 meses de quedas consecutivas. A última alta 
nessa base acumulada havia sido em maio de 2014. 
 

 
 
Fonte: https://goo.gl/3VYnea (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 
- Após 39 meses de quedas consecutivas no acumulado em 
12 meses, a produção industrial registrou alta (0,4%). 
- Analistas chegaram a afirmar que se trata do fim da 
recessão na indústria.  
- No período, a indústria automotiva, com alta de 26,4%, 
impulsionou a produção de bens de consumos duráveis 
(indústria que fabrica itens para o mercado consumidor, 
como carros, eletrodomésticos etc.), que cresceu 16,2%. Os 
bens de capital (indústrias que servem como base para 
outras indústrias, pois fornecem, além de matéria-prima e 
energia, equipamentos e instalações industriais, bens 
intermediários) também tiveram alta de 5,7%. A construção 
civil continua em queda, com perda de 0,3%. 
 
FIQUE DE OLHO 
Temer não quer validar Rota 2030 até Mercosul 
fechar acordo com UE (17/11/2017) 
O governo federal quer priorizar o acordo comercial en-
tre Mercosul e União Europeia. Assim, decidiu que não 
vai implementar o Rota 2030, programa industrial 
que substituiria o Inovar-Auto a partir do ano que vem, 
até que o acordo entre os dois blocos seja fechado. 
Pessoas que acompanham as discussões consideram 
que o novo programa para a indústria automobilística 
pode se tornar mais um obstáculo às negociações, que 
se prolongam por 17 anos. O presidente da    República 
Michel Temer considera que fechar o acordo comercial 
com os europeus será um feito político importante para 
o seu governo. Não quer colocar essa chance em risco. 
A avaliação do governo é que o Rota 2030 pode ser 
interpretado como uma alternativa para manter o trata-
mento diferenciado entre nacionais e importados – o 
que levou o Brasil à condenação na OMC (Organização 
Mundial do Comércio). 
O Inovar-Auto se encerra em 31 de dezembro e as 
montadoras querem de Temer que o Rota 2030 seja 
aprovado até lá. O novo programa prevê desconto de 
até dez anos no IPI (Imposto sobre Produtos Industria-
lizados) para as empresas que cumprirem metas de efi-
ciência energética, segurança veicular e investimentos 
em pesquisa e desenvolvimento. 
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ENTENDA O ROTA 2030 
O que é? 
Nova proposta de política industrial para o setor 
automotivo que estabelece metas de eficiência energética 
e investimentos que, se atingidas, geram desconto no IPI 
(Imposto sobre Produtos Industrializados). 
Como funciona? 
O IPI seria aumentado em dez pontos percentuais para 
todos os veículos, nacionais ou estrangeiros. As mon-
tadoras que cumprirem metas de eficiência energética, 
segurança veicular e investimentos em pesquisa pode-
rão ter esse imposto zerado. 
Itens que gerariam desconto no IPI: 

- Eficiência energética; 
- Segurança veicular; 
- Etiquetagem veicular do Inmetro; 
- Investimentos em pesquisa e desenvolvimento. 
Tempo de vigência: 
- 15 anos. 
 
O QUE É O INOVAR-AUTO, QUE EXPIRA EM DE-
ZEMBRO 

- Prevê 30 pontos percentuais adicionais no IPI para as 
montadoras que não cumprirem com metas de conte-
údo nacional e etapas de produção dentro do Brasil. 

- No caso de veículos importados, o programa sempre 
prevê uma sobretaxa de IPI de 30 pontos, prática que 
foi condenada na OMC (Organização Mundial do Co-
mércio). 

- As alíquotas de IPI variam de acordo com o tamanho 
do motor do veículo; estuda-se que no Rota 2030 essa 
variação seja de acordo com a eficiência energética. 
Fonte: https://goo.gl/tGnQpx (Adaptado). 

 
1.2. ENERGIA 
Segundo dados da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), a energia elétrica proveniente de fonte 
hídrica representa 60,77% do potencial total da matriz 
energética brasileira.  
 

 
 
Fonte:http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/Operac
aoCapacidadeBrasil.cfm 

 
Em algumas situações, em períodos de seca, o país 
precisa recorrer a fontes térmicas, mais caras e 
poluentes, para garantir o abastecimento. Tal fato 
causa impacto direto nas tarifas.   
 
Conta de luz deve ficar mais cara com térmica 
(31/10/2017) 
Em período de seca nos reservatórios hidrelétricos, os 
sinais são de que o consumidor vai pagar ainda mais 

pela eletricidade. O Operador Nacional do Sistema 
Elétrica (ONS) já recorre às térmicas para garantir o 
abastecimento.  
Em breve, porém, a situação deve ficar mais crítica. Na 
semana passada, a Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) anunciou que a conta de luz vai 
aumentar em novembro. A bandeira vermelha patamar 
2, cobrada nos períodos mais críticos de geração de 
energia, foi reajustada em 42,8%. Com isso, a tarifa 
extra para cada 100 kilowatts-hora consumidos passou 
de R$ 3,50 para R$ 5.  
Fonte: https://goo.gl/NxLKas (Adaptado). 
 

Alta nos preços da energia elétrica pode limitar 
recuperação da economia (04/11/2017) 
Os recentes sinais de melhora do ambiente econômico 
levaram o governo a reavaliar suas projeções de 
crescimento do PIB para 2018, elevando o crescimento 
do país de 2,5% para 3%. Mas o setor elétrico pode ser 
um entrave. A ocorrência de chuvas abaixo da média 
histórica e a persistente estiagem que atinge a região 
Nordeste, situação que exige o acionamento constante 
das usinas térmicas – mais caras – têm gerado um 
efeito cascata em toda a indústria, com potencial 
impacto sobre o ritmo da recuperação. A cúpula do 
setor elétrico garante que, mesmo com o crescimento 
do PIB em 3%, não há risco de desabastecimento de 
energia no país, tanto por conta do potencial do parque 
instalado quanto das novas turbinas que entrarão em 
operação nos próximos meses. 
O impacto preocupante, portanto, não é operacional, mas 
financeiro, já que o preço da energia, que costuma ser um 
dos principais insumos para muitos setores, ameaça a 
velocidade da retomada estimada pelo governo. 
Fonte: https://goo.gl/oGRqG5 (Adaptado). 
 

DIRETO AO PONTO 
Fatores que levaram ao aumento na conta de energia 
elétrica: 
R: Utilização de usinas térmicas, mais caras e poluentes, para 
garantir o abastecimento no período de seca dos 
reservatórios hidroelétricos.  
R: Reajuste de 42,8% da bandeira vermelha patamar 2, 
cobrada nos períodos mais críticos de geração de energia. 
Fique de Olho: Existe preocupação que o aumento na conta 
de energia elétrica possa causar impacto financeiro e limitar 
a recuperação econômica.  
 
1.3. COMBUSTÍVEIS 
Conforme ressaltado em capítulos anteriores da 
Apostila, a Petrobras promoveu mudanças na sua 
política de reajustes de combustíveis, que agora podem 
ser realizados diariamente.  
Em novembro foram registrados aumentos no preço 
dos combustíveis. 
 
Aumento de 4,5% no gás de cozinha passa a valer 
hoje (05/11/2017) 
As refinarias aumentaram os preços do gás de cozinha 
para uso residencial em botijões de até 13 kg (GLP P-
13). O aumento é de 4,5%, em média. 
Segundo a Petrobras a causa principal do reajuste é a 
“alta das cotações do produto nos mercados 
internacionais, influenciada pela conjuntura externa e 
pela proximidade do inverno no hemisfério norte”. Ainda 
conforme a companhia, a variação do câmbio também 
contribuiu para a necessidade do aumento. 
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O valor de elevação anunciado é o aplicado sobre os 
preços praticados nas refinarias, sem incidência de 
tributos. Como a legislação brasileira garante liberdade 
de preços no mercado de combustíveis e derivados, o 
preço para o consumidor dependerá de cada 
distribuidora e revendedora. 
Se o reajuste for repassado integralmente ao 
consumidor final, o botijão pode chegar a aumentar em 
média 2%, uma alta de R$ 1,21, segundo os cálculos 
da companhia – mantidas as margens de distribuição e 
de revenda e as alíquotas de tributos. 
Fonte: https://goo.gl/eYBPaE (Adaptado). 

 
Petrobras aprova reajustes de 2,3% na gasolina e 
de 1,9% para diesel (06/11/2017) 
Petrobras autorizou alta de 2,3% para a gasolina e 
aumento de 1,9% para o diesel nas suas refinarias. 
Em um mês, o preço da gasolina nas refinarias já acumula 
aumento de mais de 9%. Em novembro, há elevação de 
6,6%, após alta também de 6,6% em outubro. 
O reajuste se refere aos preços para as refinarias. O 
repasse ou não do aumento para o consumidor final 
depende dos postos de combustíveis. Na semana 
passada, o valor dos combustíveis nas bombas voltou 
a subir, segundo dados da Agência Nacional do 
Petróleo (ANP). 
Motivos do aumento 
"O reajuste foi causado principalmente pelo aumento 
das cotações dos produtos e do petróleo no mercado 
exterior, influenciado pela geopolítica internacional, 
assim como pela continuidade da política de contenção 
da oferta pela Organização dos Países Produtores de 
Petróleo (Opep)", disse a Petrobras. 
Além disso, verificou-se uma depreciação do valor do 
real frente ao dólar, acrescentou a empresa. 
Fonte: https://goo.gl/bvPdsh (Adaptado). 

 
Com nova política de preços, reajustes de 
combustíveis pesam no bolso (08/11/2017)   
A disparada do preço do gás de botijão nos últimos 
meses já corrói a renda das famílias mais pobres. Há 
preocupação agora com relação aos repasses às 
bombas dos preços da gasolina e do diesel, que vêm 
experimentando sequência de forte alta nas últimas 
semanas. O gás de botijão foi o que mais aumentou 
desde o início do governo de Michel Temer, quando a 
Petrobras passou a acompanhar mais de perto as 
cotações internacionais do óleo. De acordo com dados 
da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis), o preço do produto nas refinarias 
subiu 56% desde a semana anterior à posse de Temer. 
O dado, porém, não considera o último reajuste 
anunciado pela empresa na sexta (3), de 6,5%, o que 
elevaria a alta para 66,1%. Gasolina e diesel têm 
aumento menor desde a mudança no comando da 
Petrobras, de 17% e 9%, respectivamente, 
pressionados também pela alta nas alíquotas de 
PIS/Cofins no fim de julho. Mas a pressão se 
intensificou nas últimas semanas, com a escalada de 
preços do petróleo. 
Fonte: https://goo.gl/3b5pcV (Adaptado). 

 
Preço médio da gasolina sobe e passa de R$ 4 por 
litro, diz ANP (24/11/2017) 
Os preços da gasolina para o consumidor final termina-
ram a semana em alta, segundo dados divulgados pela 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP). O aumento médio nas bombas 
foi de 1,43%, de R$ 3,966 para R$ 4,023. Na mesma 
semana, a Petrobras aumentou o preço da gasolina nas 
refinarias em 2,85%, seguindo sua política de ajustar os 
preços quase diariamente com o objetivo de acompa-
nhar o mercado internacional.  
O preço do diesel também aumentou para o consumi-
dor final, passando de R$ 3,268 por litro, em média, 
para R$ 3,303 – uma elevação de 1,07%. Na mesma 
semana, no entanto, a Petrobras aumentou o valor em 
0,2%. 
Já o preço médio do etanol subiu 1,95% para o consu-
midor final desta semana, passando de R$ 2,758 por 
litro para R$ 2,812. 
 

 
 
Fonte: https://goo.gl/tfb2dY (Adaptado). 

 
Petrobras anuncia novo aumento no preço da gaso-
lina nas refinarias (27/11/2017) 
Após dois aumentos na última semana, a Petrobras 
anunciou que vai elevar novamente o preço da      ga-
solina nas refinarias, agora em 1,8%. O diesel, por ou-
tro lado, terá queda de 0,2%. 
O novo acréscimo acontece depois de a Agência  Naci-
onal do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 
ter divulgado na última semana que a gasolina havia 
atingido um novo recorde nos postos, passando para o 
valor de R$ 4 por litro. 
Em média, o preço do combustível chegou a R$ 4,023 
a cada litro, enquanto na semana anterior o valor havia 
fechado em R$ 3,966. Com isso, o produto chegou ao 
terceiro recorde semanal consecutivo. 
Fonte: https://goo.gl/9hQi74 (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

- Em 2017, a Petrobras iniciou uma nova política de preços 
dos combustíveis, com a possibilidade de realizar reajustes 
diários.  
- O segundo semestre de 2017 foi marcado por sucessivos 
reajustes nos preços dos combustíveis, tanto para as refina-
rias quanto para os consumidores.  
- O gás de cozinha foi o combustível com maior reajuste ao 
longo de 2017, com valores acima da inflação. O gás 
fornecido pela Petrobras subiu quase 70%, já para o 
consumidor, o aumento foi de quase 11%. 
Motivo do aumento no preço dos combustíveis: 
R: Segundo a Petrobras, a causa principal do reajuste é a alta 
das cotações do produto nos mercados internacionais, no 
entanto, as variações no câmbio também geram 
necessidades de aumento.  
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1.4. INFLAÇÃO 
A meta de inflação para o Brasil em 2017 é de 4,5%. O 
índice de inflação está abaixo do previsto e deve fechar 
o ano dentro da meta. Entretanto, em outubro de 2017, 
as altas nos preços do gás e da energia contribuiram 
para o aumento da inflação.  
 
Energia e botijão de gás levam inflação a alta de 
0,42% em outubro (10/11/2017) 
Puxada pelos preços da energia e do gás de botijão, a 
inflação acelerou em outubro, fechando o mês em 
0,42%, ante 0,16% no mês anterior. Foi o maior índice 
desde agosto de 2016. 
No ano, o IPCA acumula alta de 2,21%. Considerando 
os últimos 12 meses, são 2,7%, informou o IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 
Com novos reajustes de tarifas de energia e 
combustíveis e o fim da safra de alimentos, a tendência 
é que a pressão se mantenha em novembro. Ainda 
assim, o indicador deve fechar o ano abaixo da meta do 
Banco Central, que é de 4,5%. 
Em outubro, o preço da energia subiu 3,21%, diante da 
adoção da bandeira vermelha nível 2, que acrescentou 
na conta de luz R$ 3,50 por cada 100 quilowatts-hora 
(kWh) consumidos para pagar o uso de usinas 
térmicas. 
Já o preço do gás de botijão teve alta de 4,49%, 
resultado de reajuste de 12,9% promovido pela 
Petrobras nas refinarias, para acompanhar as cotações 
internacionais do produto. 
Juntos, os dois respondem por 0,17 pontos percentuais 
da inflação de outubro, levando o grupo habitação a 
responder por metade da alta, com impacto de 0,21 
pontos percentuais. 
 

 

  
Fonte: https://goo.gl/ak7n92 (Adaptado). 
 

DIRETO AO PONTO 
- A meta de inflação para o Brasil em 2017 é de 4,5%.  
- A inflação brasileira está abaixo da meta em 2017. 
- No acumulado de 12 meses, a inflação está em torno de 
2,80%. 
- No mês de outubro, a elevação no preço de combustíveis e 
na tarifa de energia contribuiu para o aumento da inflação. 
Fique de Olho: No mês de junho, em virtude da recessão 
econômica no país, foi registrada deflação.  
 
1.5. EMPREGO 
No primeiro trimestre 2017, o desemprego afetou 14,2 
milhões de brasileiros e atingiu o índice de 13,7%. Após 
este péssimo resultado, nos meses seguintes houve 
uma timida recuperação e um aumento nas vagas 
criadas.  
 

Resultado de vagas criadas em outubro é o melhor 
desde 2013 (20/11/2017) 
O país teve, em outubro, saldo positivo de geração 
de empregos. Descontadas as demissões, foram criados 
76.599 novos postos com carteira assinada, o melhor 
desempenho para o mês desde 2013 e o sétimo 
resultado positivo do ano. O ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira, prevê que o ritmo de queda no 
desemprego seja reforçado pelas novas formas de 
contrato criadas pela reforma trabalhista. Segundo ele, 
as jornadas intermitentes (por apenas algumas horas ou 
dias), parcial e o teletrabalho vão gerar, sozinhos, dois 
milhões de empregos em 2018 e 2019. Ele ainda 
assegurou que não há qualquer impeditivo técnico para 
que haja plena implementação da reforma trabalhista e 
que não são necessárias novas regulamentações. 
 

 
Fonte: https://goo.gl/ETqJBA (Adaptado). 
 
 

DIRETO AO PONTO 

- Desde abril de 2017 o Brasil registra saldo positivo de gera-
ção de empregos. 
- Em outubro de 2017 foram criados 76.599 novos postos 
com carteira assinada, o melhor desempenho para o mês 
desde 2013.  
- O Ministério do Trabalho acredita que o ritmo de queda no 
desemprego seja reforçado pelas novas regras criadas 
pela reforma trabalhista. 
 
1.6. REFORMA TRABALHISTA 
Em julho, o governo do presidente Michel Temer con-
seguiu aprovar no congresso e sancionar a Reforma 
Trabalhista. 
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No início de novembro, a Reforma Trabalhista entrou 
em vigor, no entanto, na mesma semana foi editada 
uma medida provisória (MP) para fazer ajustes na nova 
legislação trabalhista. 
 
Nova legislação trabalhista: governo edita MP para 
fazer ajustes na lei em vigor (14/11/2017) 
O governo federal editou uma medida provisória (MP) 
para fazer ajustes na nova legislação trabalhista. A 
nova lei entrou em vigor no último sábado, mas como 
alguns pontos geraram polêmica no Congresso 
Nacional, o governo fechou um acordo com senadores 
para que, em as mudanças sendo aprovadas, seria 
editada uma nova MP com ajustes. 
 A partir de agora, o Congresso terá até 120 dias para 
aprovar, mudar ou rejeitar os ajustes promovidos pelo 
governo. Se a MP não for analisada nesse período, a 
medida perderá validade e, automaticamente, as regras 
voltarão a ser as anteriores. 
Fonte: https://goo.gl/nvLKbV (Adaptado). 

 
MP da reforma trabalhista proíbe seguro-desemprego 
a intermitente (16/11/2017) 
A MP (medida provisória) que regulamenta itens 
pendentes da reforma trabalhista acaba com uma 
dúvida sobre a abrangência das medidas e deixa claro 
que as mudanças valem para todos. 
O texto assinado por Temer dedica especial atenção ao 
chamado contrato intermitente, em que o trabalhador 
ganha por período (dias, semanas ou meses não con-
secutivos).  
A MP estabelece que são necessários 18 meses para 
a migração de um contrato tradicional para um de cará-
ter intermitente. A regra só valerá até 2020. A partir daí, 
será possível demitir e imediatamente   recontratar. 
A medida também proíbe que o intermitente tenha 
acesso a seguro-desemprego e muda a concessão de 
benefícios. 
 
O QUE MUDA: 
 

- GRÁVIDAS E LACTANTES 
Para a gestante, a MP determina que deve ser afastada 
de atividades insalubres durante a gestação, mas per-
mite que atue em locais com insalubridade em grau mé-
dio ou mínimo quando ela "voluntariamente" apresentar 
atestado com a autorização. 
 

- TRABALHO INTERMITENTE 
A MP prevê uma quarentena de 18 meses para a mi-
gração de um contrato por prazo indeterminado para 
um de caráter intermitente. Essa regra vale somente até 
dezembro de 2020. 
 

- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
A MP estabelece que o empregador deve fazer o reco-
lhimento das contribuições previdenciárias, inclusive do 
trabalhador, e o depósito do FGTS com base no valor 
pago no mês ao trabalhador intermitente. Quem rece-
ber menos de um salário-mínimo deve complementar o 
recolhimento do INSS para ter direito a benefícios da 
Previdência Social. 
 

- DANO MORAL 
A MP traz novo parâmetro para o pagamento de inde-
nização por dano moral, que chega a 50 vezes o teto 
do INSS (R$ 5.531,31). Antes, o texto colocava o pró-
prio salário do trabalhador como parâmetro.  
Fonte: https://goo.gl/w9q9Qj (Adaptado). 

Trabalhador intermitente não terá direito a seguro-
desemprego (16/11/2017) 
Os trabalhadores contratados sob a modalidade 
intermitente não terão direito ao seguro-desemprego.  
Além de restringir o acesso ao seguro-desemprego, a 
MP especifica que, no caso de rescisão do contrato, o 
trabalhador intermitente receberá metade da multa do 
FGTS (demissão sem justa causa), calculada sobre a 
média dos pagamentos recebidos, e poderá movimen-
tar até 80% do fundo. 
O aviso prévio também será de metade do que um tra-
balhador convencional teria direito.  
A MP estipula que as empresas deverão fazer o 
recolhimento do valor referente à contribuição mensal 
para a Previdência. Mas, como a remuneração é 
variável – de acordo com o número de horas 
trabalhadas –, é possível que o trabalhador receba 
menos que o salário-mínimo (937 reais) em um mês. 
Assim, o valor descontado do contra-cheque ficaria 
inferior ao mínimo exigido pela Previdência.  
Caso isso ocorra, é o próprio empregado quem deverá 
pagar a diferença entre o que foi recolhido sobre o seu 
salário e o piso mínimo. Se não ocorrer, aquele mês 
não contará para o cálculo da aposentadoria e para ser 
considerado como segurado do INSS.  
Fonte: https://goo.gl/F5oQsK (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

A reforma trabalhista já foi cobrada pela VUNESP em 2017. 
Com a edição da medida provisória relacionada à reforma 
trabalhista, novas questões devem aparecer nas próximas 
provas.   
Conforme já citado na Apostila, a reforma trabalhista é cons-
tituída por várias especificidades e, apesar da prova cobrar 
Atualidades e, não, Legislação Trabalhista, é interessante o 
candidato realizar uma leitura detalhada das principais 
mudanças da reforma trabalhista e da medida provisória, 
pois a banca pode cobrar algo do gênero.  
Entre todas as modificações da MP, os pontos de maior des-
taque são: 
- o afastamento de grávidas e lactantes de atividades insalu-
bres durante a gestação; 
- a regulamentação do trabalho intermitente;  
- a necessidade de o trabalhador efetuar a complementação 
do recolhimento do INSS ao receber menos de um salário-mí-
nimo.  
 
1.7. DIFERENÇA SALARIAL ENTRE HOMENS E 
MULHERES 
O debate associado à diferença salarial entre homens 
e mulheres é antigo, tem raízes históricas e ainda se 
faz presente, principalmente nos países subdesenvolvi-
dos e emergentes.  
No Brasil, dados recentes divulgados pelo Ministério do 
Trabalho revelam que as mulheres recebem, em média, 
cerca de 84% do salário de um homem.  
 
Mulher recebe apenas 84% do salário do homem 
(25/11/2017) 
Trabalhadoras brasileiras receberam o equivalente a 84% 
do salário dos homens no Brasil, em média, em 2016. As 
informações são do Ministério do Trabalho, com base na 
Rais (Relação Anual de Informações Sociais). 
O salário médio dos homens foi de R$ 2.886,24 no ano 
passado, e o das mulheres, de R$ 2.427,14.  Conside-
rando a remuneração de todo o ano passado e o 13º 
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salário, as mulheres receberam, em média, R$ 6.000 a 
menos que os homens. 
Apesar da diferença, os números apontam uma me-
lhora em relação a 2015, quando a remuneração femi-
nina representava 82% do salário masculino. Os dados 
levam em consideração empregados formais no setor 
privado e no serviço público do país.   
Fonte: https://goo.gl/5BoEoj (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- No Brasil, existem diferenças salariais entre homens e 
mulheres. 
- Na média, mulheres possuem salários inferiores aos dos 
homens.  
- Em 2016,  as mulheres receberam apenas 84% do salário 
dos homens.  

 
FALANDO NISSO 

 

Brasil cai para a 90ª posição em ranking de igual-
dade entre homens e mulheres (02/11/2017) 
Brasil caiu para a 90ª posição em ranking do Fórum   
Econômico Mundial que analisa a igualdade entre ho-
mens e mulheres em 144 países. No ano passado, o 
Brasil ficou no 79º lugar. Em 2015, havia ficado na 85ª 
posição. Na primeira edição da pesquisa, feita em 2006, 
o Brasil estava em 67º. 
Segundo o relatório Global Gender Gap Report 2017, ape-
sar de igualdade de condições nos indicadores de saúde 
e educação e de "modestas melhorias" em termos de pa-
ridade econômica, as mulheres brasileiras ainda enfren-
tam acentuada discrepância em representatividade polí-
tica, o que empurra o índice do Brasil para baixo. 
Mais especificamente, as brasileiras sofrem com baixa 
participação em ministérios e no Legislativo, e salários 
mais baixos. 
No subíndice "Empoderamento Político", o Brasil caiu 
da 86ª posição para 110ª. Dos 513 deputados federais, 
apenas 51 são mulheres (10% do total). No Senado, 
elas representam 13 das 81 cadeiras (16%). Já no go-
verno do presidente Michel Temer, somente 2 dos 28 
ministérios são ocupados por mulheres (7%). 
Segundo o relatório, a renda média da mulher corres-
ponde a 58% da recebida pelo homem – mesmo per-
centual registrado no ano passado. A média salarial em 
2017 é estimada em US$ 11.132 (R$ 36.330) para mu-
lheres e US$ 19.260 (R$ 62.860) para homens. 
O Brasil ficou atrás da Argentina (33º), Colômbia (36º), 
Peru (48º), Uruguai (56º), Chile (63º) e México (81º). O 
desempenho do país é o terceiro pior na região que en-
globa América Latina e Caribe, depois apenas de Para-
guai (96º) e Guatemala (110º). 
Como destaque positivo no ano, o Brasil foi o único país 
da América Latina e um dos seis, em meio às 144 na-
ções, a eliminar a desigualdade entre homens e mulhe-
res na área de educação. Em saúde e sobrevivência, a 
diferença também está próxima do fim. 
Fonte: https://goo.gl/FGGRV3 (Adaptado). 

 
2. CENÁRIO ECONÔMICO NO MUNDO 
 

2.1. NORUEGA 
A Noruega é um país com extrema dependência eco-
nômica do petróleo. Em 2016, a Noruega concedeu 10 
licenças de exploração de petróleo no mar de Barents, 
tal fato levou organizações ambientalistas a processa-
rem o país.   

Noruega é processada por exploração de petróleo 
no Ártico (14/11/2017) 
Com Greenpeace à frente, grupos ambientalistas vão à 
Justiça contra o Estado norueguês, alegando que país 
violou Acordo de Paris e Constituição nacional ao con-
ceder licenças de exploração a petrolíferas internacio-
nais. Organizações ambientalistas estão processando 
o Estado da Noruega – o maior produtor de petróleo da 
Europa Ocidental – em um caso envolvendo a autoriza-
ção de exploração petrolífera no Ártico. Os autores da 
ação pedem a revogação de dez licenças concedidas 
pelo Estado em 2016 para que sejam exploradas as 
águas do mar de Barents, ao norte da Noruega. 
Segundo os ativistas, este é o primeiro processo judicial 
a ser aberto contra um país envolvendo uma violação 
do Acordo de Paris, assinado em dezembro de 2015 e 
em vigor há um ano. 
O pacto climático global foi acordado durante a 21ª 
Conferência das Nações Unidas sobre o clima (COP21) 
na capital francesa, dois anos atrás. Com o objetivo de 
limitar o aquecimento global, o acordo já foi ratificado 
por mais de 140 nações, sendo a Noruega uma das pri-
meiras a fazê-lo. 
As receitas de petróleo na Noruega estão em constante 
declínio. A produção de petróleo bruto foi reduzida pela 
metade desde 2001, e o Ártico conta com uma vasta 
área que nunca foi explorada. 
Diante disso, o país concedeu, em maio de 2016, dez 
licenças de exploração a um total de 13 empresas pe-
trolíferas. 
Fonte: https://goo.gl/yc9huU (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

Nome do país processado por exploração de petróleo no Ártico: 
R: Noruega. 
Autores do processo:  
R: Grupos ambientalistas, com destaque para o Greenpeace. 
Motivo do processo: 
R: - A Noruega concedeu 10 licenças de exploração de   pe-
tróleo no mar de Barents, no Ártico. 
- Segundo organizações ambientalistas, a exploração dessas 
áreas é incompatível com o compromisso da Noruega de 
combater a mudança do clima, conforme o acordo de Paris, 
de 2015, e ameaça o meio ambiente. 
Atenção: É o primeiro processo judicial a ser aberto contra 
um país envolvendo uma violação do Acordo de Paris.  

 

 

SOCIEDADE 

 

1. CENÁRIO ECONÔMICO NO BRASIL 
 
1.1.TRABALHO ESCRAVO 
Em outubro de 2017, discussões associadas ao trabalho 
escravo foram intensas, principalmente após a publicação 
de uma portaria do Ministério do Trabalho que alterou a 
definição de trabalho escravo e alguns itens da “lista suja”. 
Em novembro, o tema voltou a receber destaque na mídia, 
mas, agora, por uma infeliz declaração da ministra dos 
Direitos Humanos, Luislinda Valois. 
 
Ministra cita escravidão e pede ao governo salário 
de R$ 61 mil (02/11/2017) 
A ministra Luislinda Valois, dos Direitos Humanos, 
apresentou ao governo um pedido para acumular o seu 
salário com o de desembargadora aposentada, o que 
lhe garantiria vencimento bruto de R$ 61,4 mil. Em 207 
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páginas, ela reclama que, por causa do teto constituci-
onal, só pode ficar com R$ 33,7 mil do total das rendas. 
A ministra diz que essa situação, “sem sombra de dúvi-
das, se assemelha ao trabalho escravo, o que também 
é rejeitado, peremptoriamente, pela legislação brasi-
leira desde os idos de 1888 com a Lei da Abolição da 
Escravatura”. 
Luislinda justifica no documento que, por causa da re-
gra do abate-teto, pela qual nenhum servidor ganha 
mais do que um ministro do Supremo, seu salário de 
ministra cai para R$ 3.292 brutos. O de desembarga-
dora, de R$ 30.471,10, é preservado. 
Fonte: https://goo.gl/eAJifm (Adaptado). 
 

Após polêmica, ministra que citou “trabalho 
escravo” desiste de pedir salário de R$ 61 mil 
(03/11/2017) 
A ministra dos Direitos Humanos, Luislinda Valois 
(PSDB), informou que desistiu do pedido apresentado 
ao governo para acumular seu salário com a 
aposentadoria como desembargadora, o que faria com 
que ela recebesse R$ 61 mil por mês, quase o dobro 
do limite legal para a remuneração de servidores. 
Hoje, o teto do funcionalismo é o salário dos ministros 
do STF (Supremo Tribunal Federal), de R$ 33.763. O 
salário da ministra é de R$ 30.900 e sua aposentadoria 
como desembargadora é de R$ 30.400. Caso o pedido 
fosse aceito pelo governo, ela receberia mais de R$ 61 
mil por mês. 
Fonte: https://goo.gl/SJMVUu (Adaptado). 
 

DIRETO AO PONTO 

Nome da Ministra dos Direitos Humanos: 
R: Luislinda Valois. 
Polêmica envolvendo a ministra dos Direitos Humanos: 
R:  A ministra pediu  para acumular o salário com a  sua 
aposentadoria de desembargadora, o que lhe garantiria 
vencimento bruto de R$ 61,4 mil e ultrapassaria o teto do 
funcionalismo público de R$ 33,7 mil.  A ministra afirmou que 
a situação, de não receber o salário itegral, se  assemelha ao 
trabalho escravo.  
Atenção: Após todo o mal-estar gerado pelas declarações, a 
ministra desistiu de pedir o acumulo de salários.  
 
FIQUE DE OLHO 

M.Officer é condenada por trabalho escravo e pode 
ter atuação suspensa em SP (08/11/2017) 
A 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de São 
Paulo decidiu manter a condenação de primeira instân-
cia da M5 Indústria e Comércio, dona da marca M.Offi-
cer. A companhia foi condenada por submeter trabalha-
dores a condições análogas à de escravidão em ação 
civil pública do Ministério Público do Trabalho (MPT). 
Com a decisão mantida, a M.Officer precisará pagar R$ 4 
milhões por danos morais coletivos e mais R$ 2 milhões 
por dumping social (quando uma empresa se beneficia 
dos custos baixos resultantes da precarização do trabalho 
para praticar a concorrência desleal). Além disso, terá que 
cumprir uma série de obrigações trabalhistas. 
O processo foi movido no ano de 2014 pelos procura-
dores do Trabalho Christiane Vieira Nogueira, Tatiana 
Leal Bivar Simonetti e Tiago Cavalcanti Muniz, que ar-
gumentaram que peças da marca eram produzidas por 
trabalhadores que realizavam jornadas exaustivas em 
ambiente degradante (com risco à saúde, à segurança 
e à vida), além de relacionarem o caso ao tráfico de 
pessoas.  

Um dos locais pagava aos trabalhadores de R$ 3 a R$ 
6 por peça da M.Officer produzida. Eles cumpriam jor-
nadas médias de 14 horas. Os seis bolivianos resgata-
dos pouco falavam português e viviam com suas famí-
lias no mesmo local de trabalho, costurando em máqui-
nas próximas a fiação exposta, botijões de gás e pilhas 
de roupas (representando grave risco de incêndio). Al-
guns afirmaram ainda estar pagando pela passagem ao 
Brasil com o "salário" recebido pelas peças costuradas, 
o que, segundo o MPT, poderia ser indício de tráfico de 
pessoas para fins de trabalho. 
Fonte: https://goo.gl/YgxHpU (Adaptado). 

 
FALANDO NISSO 

Receita monta operação para taxar 'penduricalhos' 
de juízes (09/11/2017) 
A Receita Federal mira o Poder Judiciário e prepara 
uma operação para cobrar Imposto de Renda de ma-
gistrados que receberam indevidamente benefícios 
como o auxílio-moradia. 
Popularmente chamados de "penduricalhos", esses be-
nefícios são isentos de imposto. Os magistrados que 
estiverem recebendo a ajuda sem a devida justificativa, 
no entanto, serão autuados. 
A Receita vai avaliar particularmente o uso do auxílio-mo-
radia. Para os auditores, o que está em jogo é a sua fina-
lidade. Pelas regras tributárias, se o contribuinte não gasta 
esse valor pagando aluguel, o benefício virou salário – e o 
fisco cobrará Imposto de Renda e multa sobre ele. 
Atualmente, esse auxílio custa cerca de R$ 1 bilhão por 
ano para os cofres públicos em todo o país e é um dos 
motivos que fazem os rendimentos no Judiciário ultra-
passarem o teto salarial do funcionalismo. 
O limite, por lei, equivale ao salário dos ministros do 
STF (Supremo Tribunal Federal), hoje fixado em R$ 
33,7 mil. 
No alvo dos fiscais também estão procuradores da Re-
pública, promotores de Justiça e integrantes dos Tribu-
nais de Contas estaduais. 
Fonte: https://goo.gl/JqxysY (Adaptado). 

 
1.2.RACISMO 
No mês de novembro, o jornalista da Rede Globo de 
televisão, William Waack, foi acusado de realizar 
declaração racista.   
 
Em vídeo que vazou na Internet, o jornalista da Rede 
Globo usa linguajar de baixo calão e faz declaração 
racista nos bastidores de jornal (08/11/2017) 
William Waack está sendo acusado de racismo depois 
que um vídeo seu nos bastidores do jornal caiu na In-
ternet. Nas imagens vazadas, Waack se prepara para 
entrar em um link direto da Casa Branca nos EUA, 
acompanhado de um convidado. Enquanto aguarda, 
ouve uma buzina do lado de fora do estúdio. Sem papas 
na língua, ele comenta: “Tá buzinando por que seu m... 
do c...”. Ainda sem estar ao vivo e sem saber que era 
gravado, William Waack continua: “Eu não vou nem fa-
lar de quem, eu sei quem é né?”, comenta, dirigindo-se 
ao convidado e sussurra palavras que soam como “é 
preto”. Desde que caiu na Internet, Waack tem sido 
acusado de racismo nas redes.  
Fonte: https://goo.gl/HdNDMN (Adaptado). 
 

Globo afasta William Waack após vazamento de ví-
deo na Internet (09/11/2017) 
A Globo anunciou nesta quarta-feira que afastou o 
apresentador do Jornal da Globo William Waack de 
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suas funções até que se esclareça a situação mostrada 
por um vídeo que circulou nas redes sociais durante a 
tarde. Em comunicado, a emissora afirma que é “visce-
ralmente contra o racismo” e que Waack diz não se lem-
brar do que disse no vídeo, mas que pede    desculpas.  
Fonte: https://goo.gl/z1ugkB (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Nome do jornalista da Rede Globo acusado de racismo: 
R: William Waack, apresentador do Jornal da Globo .  
Importante: A acusação é baseada em um vídeo que circulou 
nas redes sociais, onde, supostamente, o jornalista “xinga” 
alguém por buzinar e insinua que o ato é “coisa de preto”. 
 
FIQUE DE OLHO 

Pretos declarados avançam 15% em 4 anos 
(24/11/2017) 
A população que se declara preta no país cresceu 
14,9% de 2012 a 2016, mostrou a Pnad Contínua, pes-
quisa domiciliar de abrangência nacional do IBGE. 
O levantamento é feito por meio de autodeclaração, e o 
IBGE utiliza o termo “preta” para se referir à raça negra. 
Os negros tiveram aumento maior no período do que 
pardos, que cresceram 6,6% mas mantiveram a condi-
ção de maioria na sociedade brasileira. Brancos se-
guem em trajetória de queda, tendo reduzido seu tama-
nho em 1,8%. 
A soma entre os que se declaram pardos e pretos é 
maior do que brancos desde 2012. Pardos individual-
mente como um grupo, contudo, superaram os brancos 
em 2015. A tendência se manteve em 2016, último 
dado disponível. 
Do total da população, 46,7% se declararam pardos, 
alta de 0,6 ponto percentual em relação ao ano    ante-
rior. Os autodeclarados pretos corresponderam a 8,2% 
da população, alta de 0,5 ponto percentual. Na outra 
ponta, brancos somaram 44,2% em 2016, queda de 1,3 
ponto percentual em relação a 2015. 
Fonte: https://goo.gl/Df3bne (Adaptado). 

1.3. IMIGRAÇÃO 
Em tempos de discussões globais sobre imigração, en-
trou em vigor no Brasil a chamada Lei de Migração. 
 
Lei de Migração entra em vigor, mas regulamentação 
é alvo de críticas (21/11/2017) 
Entra em vigor a nova Lei de Migração, em substituição 
ao Estatuto do Estrangeiro, legislação oriunda do regime 
militar que abordava a migração do ponto de vista da se-
gurança nacional. Embora a nova lei seja considerada 
progressista, entidades de direitos humanos advertem 
que o decreto de regulamentação desvirtua a lei. 
Diversos artigos do decreto de regulamentação são 
alvo de crítica da Defensoria Pública da União (DPU) e 
de organizações de defesa dos direitos dos migrantes. 
 

PONTOS O QUE DIZ O DECRETO CRÍTICAS 

Visto 
humanitá-

rio 

É necessário ato conjunto 
dos ministérios das Rela-
ções Exteriores, da Justiça e 
do Trabalho para definir as 
condições, prazos e requisi-
tos para emissão do visto. 

 
 
Pode levar a enorme 
atraso na concessão 
do visto. 
 

Asilo 
político 

Para o direito de reunião fami-
liar do asilado político, exige 
que os familiares encontrem-
se em território nacional.  

Muitas vezes, pela 
própria natureza do 
asilo, os solicitantes 
vêm ao país    sozi-
nhos.  

 
 

PONTOS O QUE DIZ O DECRETO CRÍTICAS 

Taxas 
 

 
Estabelece que serão co-
bradas taxas para emissão 
de cédula de identidade de 
imigrante. 
 

Portaria do Ministé-
rio da Justiça já ha-
via isentado os refu-
giados das taxas, 
uma vez que eles, 
normalmente, não 
têm dinheiro. 

 
Impedi-

mento de 
entrada no 

país 
 

 
Prevê que quem apresenta 
documento de viagem ven-

cido ou rasurado pode ser 
barrado. 
 
 

As regras de impe-
dimento não podem 
se aplicar a refugia-

dos, que muitas ve-
zes saem de seus 
países só com a 
roupa do corpo. 

Expulsão 
de imi-
grante 

 

Poderá ser retirado do país 
estrangeiro que tiver conde-
nação por crimes dolosos 
comuns passíveis de pena 
privativa de liberdade 

Não faz a ressalva 
de que não se pode 
expulsar refugia-
dos, nem alguém 
para um país onde 
sua vida corra risco. 

Medidas 
cautelares 

para  
garantia de 
 expulsão 

ou deporta-
ção 

 
 
Prevê desde compareci-
mento periódico à PF até 
prisão preventiva. 

É considerado ile-
gal, porque viola o 
texto da Lei de Mi-
gração, que proíbe 
prisão por motivos      
migratórios.  

 
Fonte: https://goo.gl/rvEHe2 (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

Questões sobre o tema devem perguntar por características 
na nova lei de migração e citar que ela recebeu críticas da 
Defensoria Pública da União. Sugere-se a leitura detalhada 
do quadro apresentado anteriormente.  

 
1.4.FEBRE AMARELA 
Em 2017, o Brasil vivenciou o maior surto de febre ama-
rela registrado desde a década de 1980. Apesar de o 
governo anunciar que o surto está encerrado, o apare-
cimento de macacos mortos por febre amarela na ci-
dade de São Paulo “acendeu a luz de alerta”.  
 
Entenda a situação da febre amarela em SP e o que 
fazer para se prevenir (23/10/2017) 
O diagnóstico de febre amarela em um macaco no 
Horto Florestal, em São Paulo, desencadeou uma série 
de reações das autoridades: Governo Estadual e Pre-
feitura recomendaram a vacinação em três bairros da 
zona norte da cidade e o Ministério da Saúde declarou 
que irá disponibilizar 1,5 milhão de doses extras da va-
cina para reforçar os estoques de São Paulo e atender 
o aumento na procura. 
As medidas oficiais e a resposta da população ocorrem 
um mês após o ministro Ricardo Barros (Saúde) decla-
rar o fim do pior surto da doença registrado no Brasil 
desde 1980 – de dezembro a junho, foram confirmados 
777 casos e 261 mortes pelo vírus. 
Qual é a situação atual da febre amarela na capital 
paulista? 
Após a confirmação da morte de um macaco por febre 
amarela no Horto Florestal, o governo de SP fechou o 
local e o parque da Cantareira, também na zona norte, 
e recomendou a vacina para residentes de bairros pró-
ximos.  
Há registro de pacientes em SP? 
No estado, houve neste ano 22 casos de febre amarela 
silvestre (transmitida em área de mata), com dez mor-
tes. Na capital paulista, não há registro de casos huma-
nos autóctones, mas apenas de casos importados, ou 
seja, de pessoas que contraíram o vírus em outros mu-
nicípios ou estados.  
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O vírus é transmitido por macacos? 
Não. O vírus é transmitido por um tipo de mosquito pre-
sente em áreas de mata. O inseto infecta tanto huma-
nos quanto macacos. 
 
O Brasil tem casos de febre amarela urbana? 
Não. Desde 1942, o país só tem ocorrências da varia-
ção silvestre do vírus.  
Fonte: https://goo.gl/9Q7i6e (Adaptado). 

 
São Paulo tem dez casos suspeitos de febre 
amarela após morte de macacos (08/11/2017) 
Desde o último dia 21 de outubro, quando teve início a 
campanha de prevenção contra a febre amarela na 
zona norte da cidade de São Paulo, 14 pessoas 
apresentaram os sintomas característicos da doença 
que incluem febre, dor no corpo e, em alguns casos, 
diarreia. No entanto, do total de casos suspeitos, quatro 
já foram descartados e dez estão sob investigação. 
Apesar de ter sido intensificada a vacinação na zona 
norte, após a morte de três macacos com a presença 
do vírus confirmada – um no Horto Florestal e dois no 
Parque Anhaguera –, não houve nenhum caso de 
transmissão em toda a cidade neste ano. As 12 
notificações, registradas no começo deste ano, eram 
todas de pessoas que adquiriram o vírus fora da cidade 
(11 em Minas Gerais e um em Monte Alegre do Sul, no 
interior paulista).  
Fonte: https://goo.gl/X1M5F2 (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

- Em 2017, o Brasil registrou o maior surto de febre amarela 
desde a década de 1980. 
- Dados do Ministério da Saúde revelam que, de dezembro a 
junho, foram confirmados 777 casos e 261 mortes pelo vírus.  
- O Ministério da Saúde declarou o fim do surto de febre 
amarela. 
- Nos meses de outubro e novembro de 2017, após o 
diagnóstico de um macaco morto, alguns parques de São 
Paulo foram fechados e a Prefeitura Municipal recomendou 
a vacinação. 
- Apesar de todo alarde, não foi registrado nenhum caso 
autóctone de febre amarela na cidade de São Paulo.  

 
FALANDO NISSO 
Com zika e crise, nascimentos recuam no país após 
6 anos; casamentos caem (14/11/2017) 
O número de nascidos no Brasil em 2016 caiu 5,1% em 
relação ao ano anterior, interrompendo tendência de 
crescimento que vinha desde 2010. O fenômeno acon-
teceu em todas as regiões do país. O número de casa-
mentos também sofreu queda. 
Já era esperado que o número de nascimentos caísse 
em algum momento devido ao envelhecimento da po-
pulação e da queda da taxa de fecundidade, mas a pro-
porção do recuo surpreendeu os pesquisadores. Houve 
2,79 milhões registros de nascimentos, 151 mil a menos 
do que em 2015. Uma das hipóteses levantadas por 
pesquisadores do IBGE para explicar a queda do nú-
mero de nascidos é o surto de zika, que inibiu mulheres 
de engravidarem.  

 
 
As pessoas também se casaram menos em 2016. 
Houve redução de 3,7% no total de casamentos em re-
lação a 2015 – 41.813 a menos. A estatística só leva 
em conta casamentos de papel passado, excluindo ou-
tros acordos, como uniões estáveis. 
 

 
 
Divórcios, por outro lado, aumentaram, mantendo a ten-
dência de anos anteriores. Essas separações  vinham 
crescendo desde o início da série histórica, em 1984, 
principalmente a partir de 2010, quando mudanças na 
legislação facilitam a obtenção de divórcios.  
 

 
Fonte: https://goo.gl/YYkTKs (Adaptado). 
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2. CENÁRIO SOCIAL NO MUNDO 
 

2.1. DESASTRES NATURAIS 
Conforme citado em meses anteriores da Apostila, a ocor-
rência de desastres naturais, como terremotos, furacões, 
inundações, incêndios florestais etc., geram notícias que 
costumam aparecer nas provas de    Atualidades.  
No mês de novembro, ocorreu um forte terremoto na 
fronteira entre o Iraque e o Irã.  
 
Terremoto de magnitude 7,3 na fronteira entre Ira-
que e Irã deixa mais de 300 mortos (13/11/2017) 
Um terremoto de magnitude 7,3 na escala Richter sa-
cudiu a montanhosa fronteira entre Irã e Iraque, na re-
gião autônoma do Curdistão. O sismo deixou mais de 
300 mortos e 2.800 feridos, a grande maioria, do lado 
iraniano. As equipes de resgate estão trabalhando para 
retirar sobreviventes dos escombros.  
O site do Instituto de Geofísica da Universidade de Te-
erã informa que o terremoto foi seguido de centenas de 
tremores, os mais fortes de magnitude 4,7. 
Irã e Iraque estão situados em uma região com várias 
falhas geológicas, onde os terremotos são relativa-
mente frequentes. O sismo mais grave dos últimos anos 
foi o de 2003 em Bam, no sudeste do Irã, que provocou 
31.000 mortes. 
Fonte: https://goo.gl/jTZUFg (Adaptado). 

 
Número de mortos após terremoto no Irã passa de 
450 (14/11/2017) 
Mais de 450 pessoas morreram no Irã em consequên-
cia de um terremoto de magnitude 7,3 que atingiu o 
país. A televisão estatal iraniana disse que 452 pessoas 
morreram após o tremor, e ao menos 6.600 ficaram fe-
ridas. Autoridades locais estimam que o número de ví-
timas aumentará à medida que as equipes de busca e 
resgate chegarem a áreas remotas do país. O Iraque 
contabilizou oito mortes relacionadas ao tremor. 
Fonte: https://goo.gl/PbAmaK (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 
Os desastres naturais costumam ser cobrados a partir de 
duas abordagens: nome/tipo do desastre e/ou nome do local 
de ocorrência. 
- Imagine uma questão que traz no enunciado comentários 
sobre o desastre, o nome, o ano, os principais danos e per-
gunta sobre os locais mais afetados... 
Exemplo: 
Nome dos países do Oriente Médio atingidos por um 
terremoto fortíssimo, que matou mais de 450 pessoas: 
R: Irã e Iraque.  
Importante: Os maiores prejuízos ocorreram no Irã. 
Lembre-se: Em setembro, o México também foi atingido por 
um terremoto fortíssimo.  
Fique de Olho: Novos terremotos podem acontecer até a 
data da prova.  
 
2.2. TERRORISMO 
Com o objetivo de atualizar os atentados terroristas 
ocorridos no mundo em 2017, foram organizadas algu-
mas notícias sobre o mês de novembro.  
 

Atentado em Nova York representa ataque à vitrine 
americana (01/11/2017) 
Allahu Akbar! Allahu Akbar!” (“Deus é maior”, em 
árabe), gritou o motorista da camionete de cor branca, 
depois de invadir uma ciclovia, percorrer 20 

quarteirões, atropelar várias pessoas e parar na 
esquina da Chambers Street com a West Street, no 
exclusivo bairro de Tribeca, no coração da Baixa 
Manhattan. Após atingir um ônibus escolar, o suspeito 
desceu do veículo, ostentando armas falsas, e foi 
baleado no abdome pela polícia, antes de ser preso. 
Nenhum grupo extremista havia assumido a autoria. No 
entanto, um novo “tuíte” de Trump acusou o Estado 
Islâmico. O autor tem 29 anos, é natural do Uzbequistão 
e chegou aos Estados Unidos em 2010. Ele seria 
morador de Tampa, na Flórida.  
Fonte: https://goo.gl/2CgZrz (Adaptado). 
 

Autor de atentado em Nova York é formalmente 
acusado de terrorismo (01/11/2017) 
O imigrante uzbeque que ontem atropelou e matou oito 
pessoas em Nova York foi formalmente acusado de 
fornecer recursos e material de apoio ao grupo 
terrorista Estado Islâmico (EI).  
O  responsável pelo atentado terrorista é Sayfullo 
Saipov, que chegou aos EUA em março de 2010, 
favorecido por um programa de concessão de vistos a 
cidadãos de países com baixo histórico de emigrantes 
para o país norte-americano. 
Nas declarações que fez à polícia, Saipov disse que 
seus atos foram inspirados por vídeos do EI e 
acrescentou que estava há cerca de um ano planejando 
um ataque nos EUA.  
Fonte: https://goo.gl/hhHRCV (Adaptado). 
 

Atirador entra em igreja batista nos EUA e mata 26 
pessoas com rifle (05/11/2017) 
Um atirador abriu fogo em uma igreja batista na 
pequena cidade de Sutherland Springs, no 
Texas, Estados Unidos, e deixou 26 mortos e 20 
feridos. O suspeito foi encontrado morto após uma 
pequena perseguição, mas as autoridades ainda não 
sabem se ele cometeu suicídio ou foi morto por um 
morador. O FBI ajuda nas investigações. 
 

 
 
Fonte: https://goo.gl/paqZGy (Adaptado). 

http://www.neafconcursos.com.br/


 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

22 NEAF CONCURSOS – Av. São Luís, 86 – 2º Andar – República – São Paulo/SP - Tel. (11) 3129-4356 
 

www.neafconcursos.com.br 
 

A reprodução não autorizada deste material sujeita o infrator às penas previstas em Lei.  

Atirador mata 4 e fere alunos nos Estados Unidos 
(14/11/2017) 
Um homem armado com um fuzil semiautomático dispa-
rou mais de 100 tiros contra uma escola primária nesta 
terça-feira, depois de uma briga doméstica em Rancho 
Tehama, norte da Califórnia, Estados Unidos. Cinco pes-
soas morreram, incluindo o atirador, e outras sete fica-
ram feridas. Ao menos três crianças estavam internadas. 
O ataque começou por volta das 8 horas na Califórnia, 
quando a polícia recebeu o telefonema de ao menos 
dez pessoas comunicando terem ouvido tiros perto da 
escola infantil de Rancho Tehama, uma comunidade de 
cerca de 1500 habitantes que fica a 170 quilômetros de 
Sacramento, uma das principais cidades do Estado da 
Califórnia. 
Os vizinhos informaram à polícia que o ataque começou 
depois de uma virulenta briga doméstica. O atirador te-
ria pego seu fuzil semiautomático e duas pistolas e co-
meçado a atirar contra as pessoas. 
Fonte: https://goo.gl/wQjv6X (Adaptado). 

 
Ataque no Egito: atentado contra mesquita deixa 
pelo menos 305 mortos no Sinai; (24/11/2017) 
Um ataque com bomba e tiros a uma mesquita no Egito 
deixou pelo menos 305 mortos – quase 30 crianças – e 
100 feridos, segundo a mídia estatal do país. 
Segundo testemunhas, dezenas de homens chegaram 
ao local em veículos 4x4 e o bombardearam antes de 
abrir fogo contra os fiéis. Eles ainda teriam incendiado 
veículos estacionados nos arredores para bloquear o 
acesso ao templo. 
Ainda não se sabe de fato quem está por trás deste 
atentado. Por enquanto, nenhum grupo assumiu sua 
autoria. Mas militantes ligados ao grupo extremista au-
todenominado Estado Islâmico foram responsáveis por 
diversos ataques recentes a forças de segurança e igre-
jas cristãs nesta Província do país. 
O Egito luta contra uma insurgência islâmica nesta re-
gião, um conflito que se intensificou desde 2013. 
Este ataque é um dos ataques mais letais do tipo na his-
tória recente do país e deixou muitos no Egito em choque.  
Fonte:  https://goo.gl/aWZan4 (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

Questões sobre atentados terroristas perguntam sobre  
local, características ou a motivação do atentado. 
Destaca-se o elevado número de atentados nos EUA: 
- Atropelamento em Nova York, com 8 mortos.  
- Atirador em igreja no Texas, com 26 mortos. 
- Atirador em escola na Califórnia, com 4 mortos.  
Importante: A maior parte dos atentados no mundo são 
atribuídos ao Estado Islâmico, no entanto, nos casos 
registrados no EUA, apenas o atropelamento em Nova York 
tem relação com o grupo.  
O atentado terrorista registrado no Egito deve ser abordado 
da seguinte forma na prova: 
- Nome do país em que um atentado contra mesquita 
deixou pelo menos 305 mortos: 
R: Egito.   

 
2.3. MIANMAR 
No capítulo do mês de setembro, foi discutida a questão 
envolvendo o fluxo de refugiados da minoria rohingya, 
que fugia de Mianmar em direção a Bangladesh.   
Em novembro, Mianmar e Bangladesh assinaram um 
acordo para repatriação dos rohingya.  

Mianmar assina acordo com Bangladesh para repa-
triar rohingyas (23/11/2017) 
O governo de Mianmar assinou um memorando para 
um acordo com Bangladesh que vai permitir o retorno 
ao território birmanês dos milhares de membros da mi-
noria rohingya que se refugiaram no país vizinho. 
De acordo com a ONU, mais de 600 mil rohingyas dei-
xaram Myanmar e foram para Bangladesh desde o final 
de agosto, quando teve início uma ação militar do Exér-
cito birmanês. 
O texto "estipula que o programa de retorno deve co-
meçar em dois meses", disse em nota o Ministério das 
Relações Exteriores de Bangladesh. 
A declaração não usa o termo "rohingya" – que as au-
toridades birmanesas rejeitam – e se refere a   "pessoas 
deslocadas do estado de Rakhine", região do oeste de 
Mianmar onde vive a minoria. 
O acordo entre os dois países aconteceu um dia após 
os Estados Unidos classificarem a ação dos militares 
birmaneses contra os rohingyas de "limpeza étnica", 
abrindo espaço para sanções contra os responsáveis. 
A ONU já tinha usado o mesmo termo para se referir ao 
caso. 
Fonte: https://goo.gl/VtuQLZ (Adaptado). 

 
Após acordo, 600 mil refugiados podem ser devol-
vidos a Mianmar (23/11/2017) 
Os governos de Mianmar e Bangladesh anunciaram 
um acordo sobre o repatriamento de refugia-
dos rohingya à Mianmar.  Os rohingyas, uma minoria 
muçulmana, são vítimas de frequentes ataques de gan-
gues budistas em Mianmar, onde suas vilas são incen-
diadas e eles, perseguidos. A Organização das Nações 
Unidas (ONU) classifica a ação contra a minoria em ter-
ritório mianmense como sendo uma campanha de lim-
peza étnica. Os termos da negociação sobre o destino 
das mais de 600 mil pessoas refugiadas em território 
bengalês não foram revelados. 
O acordo foi anunciado após o encontro entre a líder 
civil de Mianmar, Aung San Suu Kyi, e o ministro de Re-
lações Exteriores bengalês, Abul Hassan Mahmood Ali. 
Ambos os países enfrentam grande pressão da comu-
nidade internacional para resolver a crise dos refugia-
dos. O secretário de Estado Americano, Rex Tillerson, 
também classificou os ataques contra os rohingya de 
“limpeza étnica”. 
Fonte: https://goo.gl/uNiKaG (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

Para ter um bom desempenho em questões sobre o fluxo de 
refugiados rohingya, no Mianmar, é importante conhecer o 
contexto: 
- No Mianmar, país de maioria budista, vive uma minoria 
muçulmana denominada rohingya. 
- O Mianmar considera os rohingyas imigrantes ilegais e re-
jeita a concessão de cidadania ao grupo. 
- Em agosto de 2017, rebeldes rohingyas atacaram cerca de 
30 postos policiais. Em respostas, foi efetuada uma ofensiva 
militar contra os rohingyas. 
- Estima-se que 600 mil rohingyas estejam refugiados em 
Bangladesh (país vizinho). 
- A ONU acusa Mianmar de realizar uma limpeza étnica. 
- Em novembro de 2017, governos de Mianmar e Bangla-
desh anunciaram um acordo sobre o repatriamento de re-
fugiados rohingyas a Mianmar.  
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2.5. ALEMANHA APROVA TERCEIRO GÊNERO  
O ano de 2017 tem sido simbólico na Alemanha para 
temas associados a diversidade e orientação sexual e 
de gênero.  
Primeiro foi a aprovação do casamento entre pessoas 
do mesmo sexo, agora, o país autorizou o registro de 
terceiro gênero para cidadãos.   
 
Alemanha aprova registro de terceiro gênero para 
cidadãos (08/11/2017) 
O Tribunal Constitucional da Alemanha solicitou que o 
governo permita a inclusão de um terceiro gênero, além 
de feminino e masculino, em documentos oficiais. Com 
a decisão, os juízes deram prazo até o fim de 2018 para 
que a adequação legal seja feita.    
A Justiça definiu que o termo poderá ser “intersexual” 
ou “diverso” – ou qualquer terminologia do tipo – para 
que pessoas que não se identifiquem com nenhum dos 
dois sexos possam registrar isso em documentos.    
A decisão tomou como base a ação de uma pessoa, 
que foi registrada como pertencente ao sexo feminino, 
mas que lutava para pôr “diverso” em seus documen-
tos. Ela usou uma comprovação feita por exame que, 
por conta de seus cromossomos, não era possível defi-
nir seu sexo geneticamente.    
Em nota, o governo informou que tem “plena disponibi-
lidade para converter a lei atual”.    
Desde 2013, a Alemanha permite que uma pessoa deixe 
em branco a definição do sexo. Se a decisão judicial for 
aplicada, de fato, o país será o primeiro da Europa a re-
conhecer oficialmente o terceiro gênero. (ANSA) 
Fonte: https://goo.gl/VF5uv1 (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

Questões sobre o caso devem ser bem diretas: 
Exemplos: 
- Nome do país que permitiu a inclusão de um terceiro gê-
nero no registro dos cidadãos: 
R: Alemanha. 
- Decisão pioneira tomada pelo Tribunal Constitucional da 
Alemanha envolvendo questões de gênero: 
R: Permitiu a inclusão de um terceiro gênero no registro dos 
cidadãos. 
Importante: A Justiça definiu que o termo poderá ser “inter-
sexual” ou “diverso” para que pessoas que não se identifi-
quem com nenhum dos dois sexos possam registrar isso em               
documentos.    
 
2.6. SUBMARINO ARGENTINO 
Em novembro, um fato incomum chamou a atenção do 
noticiário, um submarino argetino desapareceu com 44 
pessoas.  
 
O que se sabe sobre o submarino argentino 
desaparecido misteriosamente com 44 marinheiros 
(20/11/2017) 
A Marinha argentina afirmou que o capitão do 
submarino ARA San Juan, que desapareceu com 44 
pessoas, informou em sua última comunicação que a 
embarcação estava com problemas de bateria e que 
havia apresentado um "curto-circuito". O comando 
terrestre pediu, então, que o comandante retornasse 
imediatamente a Mar del Plata.  
O submarino fazia o trajeto entre Ushuaia, na 
Patagônia, no extremo sul do continente, à base naval 
de Mar del Plata, ao norte. Ele se comunicou pela última 

vez na quarta-feira, quando estava a 432 km do ponto 
de partida da viagem. 
 

 
 
Fonte: https://goo.gl/R2bM2M (Adaptado). 

 
Houve explosão antes de submarino desaparecer, 
diz Marinha argentina (23/11/2017) 
O porta-voz da Marinha afirmou que a "anomalia  hidro-
acústica" detectada no último dia 15, quando desapa-
receu o submarino argentino ARA San Juan, por uma 
agência dos EUA "coincide" com uma nova informação, 
desta vez vinda da Áustria, de que, no mesmo local e 
horário, ocorreu um evento semelhante a uma explo-
são. 
Fonte: https://goo.gl/FTgxzb (Adaptado). 

 
Submarino desaparecido não sofreu ataque 
externo, diz Marinha argentina (27/11/2017) 
O porta-voz da Marinha da Argentina dedicou parte de 
sua entrevista coletiva à imprensa a desmentir boatos 
que têm circulado nas redes sociais e em grupos de 
WhatsApp no país sobre o que teria provocado a explo-
são que coincidiu com o desaparecimento do   subma-
rino ARA San Juan. 
Um dos boatos é o de que o submarino argentino, su-
mido há 12 dias, tenha sido atacado por um navio ou 
submarino da força naval de outro país. Outra versão é 
a de que levava armas nucleares que explodiram. Outra 
ainda é a de que encontrou pelo seu caminho uma mina 
subaquática da época da Guerra das Malvinas (1982). 
"Não temos nenhum indício na Marinha argentina de 
um ataque externo ao submarino San Juan", afirmou 
Enrique Balbi. "O submarino não pode ter explodido por 
armamento próprio", disse o porta-voz, acrescentando 
que "categoricamente não tinha torpedos de combate". 
Fonte:   https://goo.gl/QZMvH6 (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

-  Um submarino argentino desapareu, com 44 pessoas. 
- Há registro de uma explosão antes do desaparecimento do 
submarino. 
- Até o momento, não há indícios de ataque externo ao 
submarino.  
Fique de Olho: Nos próximos meses devem ocorrer 
desdobramentos sobre o fato.  
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CULTURA 

 
1.1. ASSÉDIO SEXUAL 
Kevin Spacey é um ator, diretor, roteirista, produtor e 
comediante norte-americano. Spacey ganhou Oscar de 
melhor ator coadjuvante pelo filme The Usual 
Suspects de 1995 e o Oscar de Melhor Ator pelo 
drama American Beauty de 1999. 
Em 2017, Kevin Spacey recebeu uma série de 
acusações de assédio sexual.  
 

Ator mexicano faz acusações contra Kevin Spacey 
(01/11/2017) 
O ator mexicano Roberto Cavazos se uniu às acusa-
ções de agressão sexual contra o astro americano Ke-
vin Spacey, ao afirmar que teve “encontros desagradá-
veis” com o outrora aclamado protagonista da série 
“House of Cards”. Cavazos escreveu no Facebook que 
os encontros com Spacey “estiveram no limite do que 
poderia ser chamado de assédio”. 
Spacey, duas vezes vencedor do Oscar e aclamado por 
sua interpretação do impiedoso presidente Francis Un-
derwood em “House of Cards”, foi acusado pelo ator 
Anthony Rapp de assédio quando este tinha apenas 14 
anos, há três décadas.  
Fonte: https://goo.gl/hnzQ7G (Adaptado). 
 

Netflix corta Kevin Spacey de 'House of Cards' após 
acusações de assédio sexual (04/11/2017) 
Netflix cortou os laços com o ator Kevin Spacey, prota-
gonista da série 'House of Cards', depois de uma série 
de acusações de assédio sexual. Segundo a agência       
Reuters, o serviço de transmissão anunciou que não 
estaria mais envolvido em qualquer produção da série 
com a presença de Spacey no elenco. 
Fonte: https://goo.gl/pgwJaj (Adaptado). 
 

Companhia de teatro recebe 20 novas acusações 
contra Kevin Spacey (16/11/2017) 
O número de acusações de abuso contra o ator Kevin 
Spacey aumentou sensivelmente. De acordo com o jor-
nal inglês "The Guardian", o Old Vic Theatre recebeu 
20 testemunhos de comportamento inadequado do as-
tro americano, no período em que ele foi diretor artístico 
da companhia de teatro londrina. 
As investigações do teatro começaram após a denúncia 
do ator Roberto Cavazos de assédio contra     Spacey. 
O ator ficou à frente do grupo entre 2004 e 2015. De 
acordo com a companhia, um culto em torno da perso-
nalidade de Spacey e seu status de celebridade impe-
diram que as pessoas falassem antes, particularmente 
jovens atores. 
Fonte: https://goo.gl/TMp8qU (Adaptado). 
 

DIRETO AO PONTO 

Nome do ator e diretor, protagonista da série 'House of Car-
ds', acusado de assédio sexual nos EUA. 
R: Kevin Spacey. 
Acusação contra o ator e diretor americano Kevin Spacey: 
R:  Assédio sexual. 
 
FALANDO NISSO 
Nos EUA, 60% das mulheres sofreram assédio se-
xual, diz pesquisa (21/11/2017) 
Um total de 60% das eleitoras dos Estados Unidos di-
zem que sofreram assédio sexual, mais de dois terços 
delas no trabalho, revelou uma pesquisa nacional nesta 
terça-feira (21). 

A pesquisa chega em meio a uma onda de escândalos 
de assédio e abuso sexuais nos Estados Unidos, que 
atingiram o mundo do entretenimento, dos negócios e 
da política. 
Apenas 20% dos eleitores homens disseram ter sofrido 
assédio sexual, 60% deles no trabalho, de acordo com 
a pesquisa da Universidade Quinnipiac. Das mulheres 
que afirmaram ter sofrido assédio, 69% disseram que 
este aconteceu no trabalho, 43% em ambientes sociais, 
45% na rua e 14% em casa, segundo a pesquisa. 
Fonte: https://goo.gl/a9jTer (Adaptado). 

 
1.2. ENEM 
Historicamente, redações que desrespeitam os direitos 
humanos recebem nota zero no Exame Nacional do En-
sino Médio (ENEM).  
Em 2017, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não 
poderá ser aplicada nota zero automaticamente se o 
candidato desrespeitar os direitos humanos na prova 
de redação. 
 
STF decide que redação do Enem que desrespeitar 
direitos humanos não tira zero (04/11/2017) 
Na véspera da aplicação do Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio) para 6 milhões de candidatos, a presi-
dente do STF (Supremo Tribunal Federal), Cármen Lú-
cia, decidiu que não poderá ser aplicada nota zero au-
tomaticamente se o candidato desrespeitar os direitos 
humanos na prova de redação. 
Em 2016, 4.804 redações do Enem receberam nota 
zero por desrespeito aos direitos humanos.  
Cármen Lúcia justificou sua decisão liminar citando di-
reitos humanos já garantidos pela Constituição e di-
zendo que "não se combate a intolerância social com 
maior intolerância estatal" ou "com mordaça".  
Fonte: https://goo.gl/GUDbjT (Adaptado). 

 
STF mantém veto a nota zero à redação que ferir di-
reitos humanos (04/11/2017) 
A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), mi-
nistra Cármen Lúcia, negou os pedidos de liminar feitos 
pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pela Ad-
vocacia-Geral da União (AGU), que queriam permitir a 
anulação das redações do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) que desrespeitem direitos humanos, 
conforme previsto no edital do Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).  
Fonte: https://goo.gl/oZ5CRA (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

- O Edital do Enem estabelece nota zero para quem desres-
peitar direitos humanos na redação. 
- O Movimento Escola Sem Partido recorreu do fato e alegou 
defender a liberdade de expressão. 
- O Tribunal Regional Federal da 1ª Região acatou o pedido 
e anulou a regra da nota zero. 
- O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP) e a Procuradoria-Geral da República 
(PGR) entraram com recurso para manter a nota zero. 
- O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela suspensão 
do zero automático.  
 
FALANDO NISSO 
Tema da redação do Enem 2017 surpreende      pro-
fessores (05/11/2017) 
O tema da redação deste ano do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) surpreendeu professores que 
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trabalharam na preparação dos alunos. Os candidatos 
precisaram falar sobre os desafios para formação edu-
cacional de surdos no Brasil. 
Fonte: https://goo.gl/wKHE3x (Adaptado). 
 

1.3. OBRA DE ARTE 
Em 2017, a venda de um quadro pintado por Leonardo 
da Vinci bateu o recorde mundial para qualquer obra de 
arte vendida até o momento.  
 
Quadro de Leonardo da Vinci é leiloado por US$ 
450,3 milhões e bate recorde mundial (16/11/2017) 
Casa de leilões Christie´s leiloou por US$ 450,3   mi-
lhões um quadro pintado por Leonardo da Vinci há 
cinco séculos, "Salvator Mundi", a única obra do artista 
italiano mantida em coleções privadas. O quadro, que 
chegou a fazer parte da coleção do Rei Carlos I da In-
glaterra, acabou nas mãos de um bilionário russo, que 
o comprou em 2013 por US$ 127,5 milhões. 
Segundo a Christie´s, o valor alcançado representa um 
recorde mundial para qualquer obra de arte vendida até 
o momento. O preço do martelo foi de US$ 400 milhões, 
e o restante representa o ágio que o comprador deve 
pagar. 

 
Fonte: https://goo.gl/AL3sb5 (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

É importante enfatizar que o leilão de um quadro atingiu o 
maior valor (US$ 450,3 milhões) alcançado por uma obra de 
arte. 
- Nome do autor da obra: 
R: Leonardo da Vinci. 
- Nome do quadro: 
R: "Salvator Mundi". 
 

 
1.4. FALECIMENTOS 
Em novembro de 2017, faleceu uma das maiores histo-
riadoras do Brasil: Emília Viotti da Costa. 
 
Morre, aos 89 anos, a historiadora Emília Viotti da 
Costa (02/11/2017) 
Morreu a professora e historiadora Emília Viotti da 
Costa, aos 89 anos, de falência múltipla de órgãos. Au-
tora de livros de referência sobre o Brasil Colonial, entre 
eles Da Senzala à Colônia (Editora Unesp), a historia-
dora deu aulas de história da América Latina na Univer-
sidade de Yale, recebendo o título de professora emé-
rita da USP em 1999. Presa em 1969 durante a ditadura 
militar, ela foi aposentada pelo Ato Institucional nº 
5  quando lecionava no Departamento de História da 
Universidade de São Paulo, transferindo-se para os 
EUA em 1973. 
Uma das grandes especialistas no tema “escravidão”, a 
professora abordou, em seu livro mais conhecido, Da 

Senzala à Colônia, a passagem do trabalho escravo ao 
livre na cafeicultura.  
Fonte: https://goo.gl/y55h8P (Adaptado). 

 
FIQUE DE OLHO 
Como o casamento do príncipe Harry e Meghan 
Markle pode mudar as relações raciais no Reino 
Unido? (28/11/2017) 
O noivado entre o príncipe Harry e Meghan Markle in-
tensificou a discussão sobre as relações raciais no 
Reino Unido. 
A atriz americana é filha de uma mulher negra e um ho-
mem branco. Desde que seu envolvimento com Harry 
veio a público, no final do ano passado, essa questão 
vem gerando reações que incomodaram o príncipe a 
ponto de ele emitir um comunicado condenando "insi-
nuações racistas" de artigos publicados na imprensa e 
o "racismo escancarado" de comentários feitos na In-
ternet. 
Após o anúncio do noivado e a perspectiva de Meghan 
se tornar a mulher do quinto na linha de sucessão do 
trono britânico, o debate ficou ainda mais aguerrido.  
Fonte: https://goo.gl/eKGrkz (Adaptado). 

 

http://www.neafconcursos.com.br/


 

 

ERRATA 

26 NEAF CONCURSOS – Av. São Luís, 86 – 2º Andar – República – São Paulo/SP - Tel. (11) 3129-4356 
 

www.neafconcursos.com.br 
 

A reprodução não autorizada deste material sujeita o infrator às penas previstas em Lei.  

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

 

Página 219 

Houve retificação no quadro esquematizado acerca do art. 516. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

COMPETÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA 

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á 
perante: 

II - o juízo que decidiu a causa no 1º grau de juris-
dição; 
III - o juízo cível competente, quando se tratar de: 

1. Sentença penal condenatória, 
2. Sentença arbitral, 
3. Sentença estrangeira ou 
4. Acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. 

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, 
o exequente PODERÁ OPTAR pelo juízo do local 
onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou 
pelo juízo do local onde deva ser executada a obri-
gação de fazer ou de não fazer, casos em que a 
remessa dos autos do processo será solicitada ao 
juízo de origem. 

 

 

LEIA-SE: 
 

COMPETÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA 

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á 
perante: 

II - o juízo que decidiu a causa no 1º grau de juris-
dição; 
III - o juízo cível competente, quando se tratar de: 

1. Sentença penal condenatória, 
2. Sentença arbitral, 
3. Sentença estrangeira ou 
4. Acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. 

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, 
o exequente PODERÁ OPTAR: 
1. pelo juízo do atual domicílio do executado; 
2. pelo juízo do local onde se encontrem os bens 
sujeitos à execução; ou 
3. pelo juízo do local onde deva ser executada a 
obrigação de fazer ou de não fazer. 
Casos em que a remessa dos autos do processo 

será solicitada ao juízo de origem. 

 

 

 

 

Caso encontre alguma incorreção em nossos materiais ou queira nos enviar sugestões, entre em contato 

com: revisao@neafconcursos.com.br  

 

Atenciosamente,  

 

Equipe NEAF  
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Tel. (11) 3129-4356 

 

Prezado(a) Aluno(a), 

 

Em complemento ao seu material de estudos para o concurso de Escrevente Técnico Judiciário do TJ-SP - 

Interior, disponibilizamos, neste material, o seguinte conteúdo: 

 

 

ATUALIDADES 

➢ Temas extraídos do mês de dezembro. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

Material complementar acerca do tema “Sequências”. 

 

 

O objetivo da nossa editoração é manter os materiais sempre atualizados para que você os aproveite da 

melhor forma e, para que isso ocorra, aprimoramos constantemente nossos produtos e serviços.  

 

Obrigada por se preparar para mais esse concurso com a gente.  

 

Ótimos estudos! 

 

Atenciosamente, 

Equipe NEAF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

Conheça nossa tabela de prazos. 

Ela é gratuita! 

https://goo.gl/t7Bvwr 

Conheça nosso curso 

“Testando Prazos” 

https://goo.gl/4NAn2D 

Conheça nossos cursos: 

 

https://goo.gl/TVW75K 

http://www.neafconcursos.com.br/curso-testando-prazos-escrevente-tj-sp-2017-interior/
http://www.neafconcursos.com.br/prazos-tj-sp-interior-2017/
https://www.neafconcursos.com.br/projeto-escrevente-tj-sp-2017/
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POLÍTICA 

 
 
1. CENÁRIO POLÍTICO NO BRASIL 
 
1.1. REFORMA POLÍTICA 
Em outubro de 2017, o presidente Michel Temer sanci-
onou a “Reforma Política”, no entanto, com alguns ve-
tos na proposta do congresso. Em dezembro de 2017, 
o congresso derrubou um dos pontos vetados por Mi-
chel Temer. 
 
Congresso derruba veto e restringe autofinancia-
mento de candidatos em eleições (13/12/2017) 
O Congresso Nacional derrubou veto do presidente Mi-
chel Temer (PMDB) a um item da reforma política que 
permitia limites maiores a doações eleitorais individu-
ais. Agora, com a derrubada do veto, as contribuições 
individuais ficarão mais restritas e poderão alcançar so-
mente 10% dos rendimentos brutos no ano anterior à 
eleição. A maioria dos parlamentares entendeu que, se 
o veto fosse mantido, a legislação beneficiaria candida-
tos mais ricos, com condições de bancar a própria cam-
panha e de angariar mais dinheiro privado. Nesse caso, 
havia a possibilidade de que os candidatos financias-
sem as campanhas com recursos próprios até o teto de 
gastos determinado por lei para cada cargo. A iniciativa 
de derrubar o veto visa impedir situações como a do 
atual prefeito de São Paulo, João Doria Jr. (PSDB) que, 
quando candidato, doou R$ 2,9 milhões a si mesmo. 
Segundo a assessoria jurídica da Câmara, a regra va-
lerá a partir das eleições municipais de 2020, porque 
quaisquer alterações à legislação eleitoral teriam de ser 
feitas em até um ano antes do pleito, ou seja, o prazo 
encerrou-se em outubro.  
Fonte: https://goo.gl/2t2nD2 (Adaptado). 

 
Congresso restabelece limite de doação eleitoral 
(13/12/2017) 
Com a derrubada do veto parcial sobre a reforma polí-
tica, prevalece o limite de 10% da renda do candidato 
para financiar a própria campanha eleitoral. Ao vetar a 
proposta, o governo autorizou o candidato a usar recur-
sos próprios até o limite de gastos total do cargo a que 
disputa – valor que pode chegar a R$ 70 milhões para 
candidatos a presidente da República ou R$ 2,5 mi-
lhões para deputado federal. Derrubado esse disposi-
tivo, não há mais a possibilidade de doação do próprio 
candidato até o teto, prevalecendo o limite de 10% de 
seus rendimentos como pessoa física. 
Fonte: https://goo.gl/BzRK1U (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Sobre as notícias apresentadas, o candidato deve focar no 
fato de o congresso derrubar um veto do presidente Michel 
Temer referente a Reforma Política, especificamente no 
item associado ao autofinaciamento de campanhas eleito-
rais. O veto de Michel Temer permitiu o autofinaciamento, o 
que, segundo os críticos, traria vantagens a candidatos “ri-
cos” e com capacidade de bancar a própria campanha. Com 
a decisão do congresso, o autofinanciamento poderá ocor-
rer até o limite de 10% de seus rendimentos como pessoa 
física do ano anterior. 
 
IMPORTANTE: A decisão só valerá para as eleições de 2020. 
 

1.2. DECISÕES POLÊMICAS DO MINISTRO GILMAR 
MENDES 
Gilmar Ferreira Mendes é ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) desde 2002 e atualmente ocupa o 
cargo de Presidente do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE). Em dezembro de 2017, o ministro tomou al-
gumas decisões que geraram polêmica.  
 
Gilmar Mendes manda soltar Adriana Ancelmo, que 
irá para prisão domiciliar (18/12/2017) 
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar 
Mendes decidiu soltar a ex-primeira-dama do Rio de Ja-
neiro, Adriana Ancelmo. Assim, ela deve voltar a cumprir 
prisão domiciliar em substituição à prisão preventiva, em 
que se encontra atualmente. O ministro atendeu ao pe-
dido de habeas corpus feito pela defesa dela.  
Fonte: https://goo.gl/2HZ9BX (Adaptado). 

 
Gilmar Mendes suspende inquérito de Beto Richa 
no STJ (18/12/2017) 
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), deu liminar para suspender inquérito em que 
o governador do Paraná, Beto Richa (PSDB), é investi-
gado no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O caso diz 
respeito aos crimes de corrupção passiva, lavagem de 
dinheiro e caixa dois. Um grupo de auditores da Receita 
do Paraná estaria cobrando propina de empresários 
para reduzir o valor de impostos. Parte do dinheiro teria 
abastecido a campanha vitoriosa de Richa à reeleição 
em 2014. 
Fonte: https://goo.gl/etZchw (Adaptado). 

 
Supremo rejeita denúncia da PGR contra dois par-
lamentares do PP (18/12/2017) 
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) 
rejeitou a denúncia protocolada pela Procuradoria-Ge-
ral da República (PGR) contra o senador Benedito de 
Lira (PP-AL) e seu filho, o deputado federal Arthur Lira 
(PP-AL), por corrupção e lavagem de dinheiro no âm-
bito das investigações da Operação Lava Jato. Por 2 
votos a 1, os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes en-
tenderam que não foram apresentados na denúncia in-
dícios mínimos de provas para abertura da ação penal 
e que a denúncia está baseada somente no depoi-
mento de colaboradores que assinaram acordo de de-
lação premiada. 
Fonte: https://goo.gl/Js6Hm2 (Adaptado). 

 
STF manda soltar suspeito de pagar propina a Ca-
bral (18/12/2017) 
O Supremo Tribunal Federal (STF) mandou soltar o em-
presário Marco Antônio de Luca, preso em junho na Ope-
ração Ratattouille, desdobramento da Lava Jato no Rio 
de Janeiro. Acusado de corrupção e organização crimi-
nosa, ele é suspeito de pagar propina ao ex-governador 
Sérgio Cabral para ser favorecido no fornecimento de 
merenda para escolas e "quentinhas" para presídios do 
estado. Por 2 votos a 1, o STF decidiu substituir a prisão 
preventiva de Luca por medidas alternativas. Votaram 
para soltar Marco Antônio de Luca: Gilmar Mendes (rela-
tor do caso) e Dias Toffoli.  Ao apresentar o voto, Gilmar 
Mendes concordou com argumentos da defesa de que 
as suspeitas contra Luca remontam ao período de 2007 
a 2016, período em que as empresas dele teriam sido 
beneficiadas pela gestão Cabral. Por isso, não haveria 
risco de ele voltar a cometer crimes. 
Fonte: https://goo.gl/9BNEcN (Adaptado). 
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Gilmar Mendes suspende uso de condução coerci-
tiva contra investigados (19/12/2017) 
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), concedeu uma decisão liminar (provisória) 
para suspender o uso, em todo o país, da condução co-
ercitiva para levar investigados a interrogatório. Pela 
decisão do ministro, quem descumprir a determinação 
pode ser responsabilizado nas esferas administrativa, 
civil e penal, sendo considerado ilegal, daqui em diante, 
qualquer interrogatório eventualmente colhido por meio 
desse instrumento. O ministro deixou claro que sua li-
minar não invalida interrogatórios colhidos anterior-
mente durante conduções coercitivas.  
Fonte: https://goo.gl/nKC5Sj (Adaptado). 

 

Gilmar Mendes suspende prisão preventiva de An-
thony Garotinho (20/12/2017) 
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mi-
nistro Gilmar Mendes, suspendeu a prisão preventiva 
do ex-governador Anthony Garotinho (PR), apontado 
como líder de uma organização criminosa. Garotinho foi 
preso em novembro sob acusação de crimes como cor-
rupção, participação em organização criminosa e falsi-
dade na prestação de contas eleitorais entre os anos 
2009 e 2016. Garotinho está no presídio de Bangu 8. 
Em sua decisão, Gilmar Mendes verificou que não há 
no caso requisitos que justifiquem a prisão preventiva. 
Fonte: https://goo.gl/AL4dVf (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

As decisões envolvendo o ministro Gilmar Mendes geraram 
polêmica por, em tese, beneficiar políticos presos e/ou inves-
tigados, bem como pelo fato de terem ocorrido na mesma 
semana.  
Todos os casos merecem ser lidos com calma, no entanto, os 
fatos que tiveram mais apelo no noticiário foram: 
- A concessão de prisão domiciliar para Adriana Ancelmo, 
esposa do ex-governador Sérgio Cabral; 
- A proibição de realização da condução coercitiva; 
- A suspensão da prisão preventiva do ex-governador An-
thony Garotinho. 
 
1.3. PAULO MALUF 
Em outubro de 2017, a Primeira Turma do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) confirmou a condenação do depu-
tado federal Paulo Maluf (PP-SP) a sete anos e nove 
meses de prisão, incialmente em regime fechado, pelo 
crime de lavagem de dinheiro. Em dezembro de 2017, 
Paulo Maluf começou a cumprir a pena.  
 
Fachin rejeita recurso e determina que Paulo Maluf 
comece a cumprir pena de mais de 7 anos de prisão 
(19/12/2017) 
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal 
(STF) determinou o “imediato início” do cumprimento da 
pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão, imposta 
pelo tribunal ao deputado federal Paulo Maluf (PP-SP). 
Na condenação, o STF determinou que a pena come-
çará no regime fechado, sem possibilidade de saída du-
rante o dia para trabalho. A sentença também determi-
nou a perda do mandato de deputado, o que deverá ser 
comunicado à Câmara. O ministro rejeitou um recurso 
apresentado pela defesa contra uma condenação que 
ele sofreu em maio deste ano por lavagem de dinheiro. 
Maluf foi acusado pelo Ministério Público Federal de 
usar contas no exterior para lavar dinheiro desviado da 

Prefeitura de São Paulo quando foi prefeito, entre 1993 
e 1996. De acordo com a denúncia, uma das fontes do 
dinheiro desviado ao exterior por Maluf seria a obra de 
construção da Avenida Água Espraiada, atual Avenida 
Jornalista Roberto Marinho. 
Fonte: https://goo.gl/k7eX42 (Adaptado). 
 

Maluf se entrega à PF em SP após STF determinar 
início de cumprimento de pena deputado federal 
(20/12/2017) 
Paulo Maluf (PP-SP) se entregou à Polícia Federal em 
São Paulo, um dia após o ministro Edson Fachin, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), determinar o "imedi-
ato início" do cumprimento da pena de 7 anos, 9 meses 
e 10 dias de prisão, imposta pelo tribunal por desvios 
praticados por Maluf na Prefeitura de São Paulo. A de-
fesa de Maluf destacou que o deputado tem 86 anos e 
disse que vai pedir à presidência do Supremo Tribunal 
Federal que ele cumpra em prisão domiciliar até o jul-
gamento do recurso. Também fará pedido à Vara de 
Execuções Penais em Brasília. Segundo os advogados 
de Maluf, o político está fazendo tratamento contra um 
câncer de próstata.  
Fonte: https://goo.gl/1ci5SE (Adaptado). 
 

Paulo Maluf passa a noite na carceragem da PF em 
São Paulo (21/12/2017) 
O deputado federal Paulo Maluf, do Partido Progres-
sista de São Paulo, passou a noite na carceragem da 
Polícia Federal em São Paulo. Ele deve ser transferido 
entre essa quarta (21) e quinta-feira (22) para o presídio 
da Papuda, em Brasília. 
Fonte: https://goo.gl/9527tn (Adaptado). 
 

Cármen Lúcia nega pedido de Maluf para deixar a 
prisão (21/12/2017) 
A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), mi-
nistra Cármen Lúcia, negou pedido da defesa do depu-
tado federal Paulo Maluf (PP-SP), 86, para deixar a pri-
são. Entre os argumentos apresentados pelos advoga-
dos do parlamentar no pedido para suspender sua pri-
são está a questão de saúde. A ministra, no entanto, 
afirma que o quadro clínico do deputado ainda vai pas-
sar por perícia pedida pelo juiz da Vara de Execução 
Penal.  
Fonte: https://goo.gl/3H4CgR (Adaptado). 
 

Paulo Maluf chega a Brasília para cumprir pena no 
presídio da Papuda (22/12/2017) 
O deputado Paulo Maluf (PP-SP) chegou a Brasília para 
cumprir pena no Complexo Penitenciário da Papuda. 
Fonte: https://goo.gl/FYUhkD (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Nome do atual deputado federal e ex-prefeito de São 
Paulo preso: 
R: Paulo Maluf 
- Motivo da condenação e prisão de Paulo Maluf: 
R: Maluf foi condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão 
por lavagem de dinheiro. Maluf foi acusado de usar contas 
no exterior para lavar dinheiro desviado da Prefeitura de São 
Paulo, em obra de construção de Avenida, quando foi pre-
feito, entre 1993 e 1996.  
Fique de olho: A defesa de Paulo Maluf está tentando sus-
pender sua prisão por motivos de saúde. Por enquanto, os 
pedidos não foram atendidos, mas é possível algum desdo-
bramento nos próximos meses.  
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1.4. INDULTO DE NATAL 
O indulto natalino é um perdão de pena, previsto na 
constituição, concedido todos os anos em período pró-
ximo ao Natal, com base nos requisitos estipulados em 
decreto presidencial.  O preso beneficiado com o induto 
tem a pena extinta e pode deixar a prisão. Em 2017, o 
decreto presidencial do indulto de Natal foi alvo de crí-
ticas e polêmicas.  
 

Temer amplia indulto para condenados da Lava 
Jato (24/12/2017) 
O governo publicou o decreto anual de indulto de Natal, 
reduzindo nos casos sem grave violência ou ameaça o 
tempo de cumprimento da pena para a obtenção do 
perdão. A decisão estabelece, entre outros pontos, o 
indulto a quem tenha cumprido "um quinto da pena, se 
não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, 
nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência." 
No ano passado, o decreto presidencial com o perdão 
natalino estabelecia que teria que ser cumprido no mí-
nimo um quarto da pena. Parte dos de colarinho branco 
se enquadra no abrandamento das regras. 
Fonte: https://goo.gl/6dqDQb (Adaptado). 

 

Entenda a polêmica do indulto de Natal editado por 
Temer (28/12/2017) 
O que motivou a polêmica no decreto deste ano? 
No indulto do ano passado (2016), o presidente Michel 
Temer estabeleceu que só poderiam ser beneficiados 
pelo perdão pessoas condenadas a no máximo 12 anos 
e que, até 25 de dezembro de 2016, tivessem cumprido 
um quarto da pena, desde que não fossem reinciden-
tes. Entre os pontos polêmicos do decreto, o indulto 
deste ano (2017) não estabeleceu um período máximo 
de condenação e reduz para um quinto o tempo de 
cumprimento da pena para os não reincidentes. 
 

Quais as críticas ao decreto? 
O texto foi considerado "brando" por entidades ligadas 
ao combate à corrupção e por integrantes do Ministério 
Público. Para a ONG Transparência Internacional, por 
exemplo, a medida “facilita sobremaneira a concessão 
de perdão total da pena” a condenados por corrupção. 
O coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato 
em Curitiba, procurador Deltan Dallagnol, disse que o 
decreto de Temer era um "feirão de natal para corrup-
tos". A procuradora-geral da República, Raquel Do-
dge, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Fede-
ral para suspender os efeitos do decreto.  
Fonte: https://goo.gl/TJRH8E (Adaptado). 

  
Cármen Lúcia suspende super indulto de Natal de Te-
mer e joga decisão final para fevereiro (29/12/2017) 
Cármen Lúcia atendeu a questionamento apresentado 
pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge. O 
decreto de Temer reduzia de um quarto para um quinto 
o mínimo de pena cumprida para receber o indulto — o 
próprio presidente já havia reduzido em 2016 a fração, 
que vinha sendo de um terço da pena desde pelo me-
nos 1999. A mudança suspensa também prevê livrar o 
beneficiado pelo indulto do pagamento de multas esta-
belecidas em sua pena. Cármen Lúcia endossou a ação 
direta de inconstitucionalidade e suspendeu os artigos 
questionados pela PGR, mantendo apenas os efeitos 
do indulto que não afrouxam as regras. Segundo a pre-
sidenta do STF, o indulto "não pode ser prêmio ao cri-
minoso nem tolerância o crime". 
Fonte: https://goo.gl/aagH1m (Adaptado). 

DIRETO AO PONTO 

Questões sobre o indulto de natal podem versar sobre as ca-
racterísticas do decreto presidencial e os motivos da polêmica.  
Características do Decreto: 
- Se aplica a crimes praticados sem grave ameaça ou violência. 
- Não se estabeleceu pena máxima de condenação para o 
preso ser beneficiado pelo indulto de natal. 
- Reduziu para um quinto o tempo de cumprimento da pena 
para os não reincidentes (um terço para reincidentes). 
Polêmica:  
Analistas afirmam que o decreto é brando e facilita sobrema-
neira a concessão de perdão total da pena a condenados por 
corrupção. 
Importante: A procuradora-geral da República, Raquel Do-
dge, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Fede-
ral para suspender os efeitos do decreto.  Cármen Lúcia en-
dossou a ação direta de inconstitucionalidade e suspendeu 
os artigos questionados pela PGR.  

 
1.5. CARTEL EM OBRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Habitualmente a Odebrecht é citada na apostila pelo 
seu envolvimento com a Petrobrás no âmbito da Ope-
ração Lava Jato. No capítulo do mês de dezembro de 
2017, o destaque dado a Odebrecht se vincula a forma-
ção de cartel em obras viárias no estado de São Paulo. 
 
Odebrecht admite formação de cartel para atuar em 
obras viárias em SP (19/12/2017) 
Em dois acordos de leniência com o Conselho Administra-
tivo de Defesa Econômica (Cade), a Odebrecht admitiu a 
formação de um cartel com outras empresas para atuar 
em obras viárias no estado de São Paulo. O Cade inves-
tiga cartéis em licitações nas obras de construção de es-
tradas e avenidas em São Paulo. O Cade apura as irregu-
laridades apontadas pela Odebrecht em dois acordos de 
leniência. Um está relacionado à construção do Rodoanel 
Mário Covas, pelo menos no trecho Sul. O outro acordo é 
relativo a construção de pelo menos sete grandes aveni-
das. Segundo as empresas, a formação de cartel era feita 
em três fases. Na primeira, as cinco empresas líderes, 
como são chamadas pelo Cade - Andrade Gutierrez, Ca-
margo Côrrea, Odebrecht, OAS e Queiroz Galvão, fizeram 
os contatos preliminares para combinar os preços. Depois, 
na segunda, houve a implementação do cartel, com a ade-
são de mais empreiteiras. As empresas puseram em prá-
tica os acordos feitos na fase preliminar, definiram os lotes 
entre os concorrentes e fixaram os preços que apresenta-
riam nas propostas. Segundo o documento, na terceira 
fase, as construtoras menores também entraram no es-
quema. Elas concordaram em apresentar propostas mai-
ores para não ganharem a concorrência. Em troca, tive-
ram a promessa de subcontratações ou colaboração em 
negociações futuras. 
Fonte: https://goo.gl/D1W4hZ (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

O candidato deve lembrar que a Odebrecht admitiu a forma-
ção de um cartel com outras empresas para atuar em obras 
viárias no estado de São Paulo. Além da Odebrecht, integra-
vam o cartel as empreiteiras Andrade Gutierrez, Camargo 
Côrrea, OAS e Queiroz Galvão, bem como outras de menor 
expressão.  
É importante salientar que a declaração da Odebrecht ocor-
reu em meio aos dois acordos de leniência da empresa com 
o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).  
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FALANDO NISSO 

Delação da Odebrecht não explica 600 codinomes 
do setor de repasses ilegais (30/12/2017) 

Os depoimentos e documentos da delação premiada da 
empreiteira Odebrecht deixam sem explicação cerca de 

600 codinomes de destinatários de propinas e repasses 
ilegais registrados nas planilhas do setor de operações 

ilícitas da construtora. 
A soma dos recebimentos dos 20 maiores beneficiários 

sem identificação passa de R$ 100 milhões, segundo 
levantamento feito pela Folha. 

Fonte: https://goo.gl/h4juoL (Adaptado). 
 

 

2. CENÁRIO POLÍTICO NO MUNDO 
 

2.1. VENEZUELA 
Como de costume, dezembro foi mais um mês com no-
tícias polêmicas no cenário político venezuelano, com 
destaque para as eleições municipais, o anúncio de cri-
ação de uma moeda digital e a crise diplomática com o 
Brasil e Canadá.   
 

ELEIÇÕES MUNICIPAIS 
Maduro tem caminho livre para vitória nas eleições 
municipais deste domingo na Venezuela (09/12/2017) 
Os venezuelanos votam no próximo domingo (9) em 
uma eleição municipal de âmbito nacional que será boi-
cotada pelos principais partidos da oposição, o que 
deve ajudar o presidente Nicolás Maduro a consolidar 
seu poder antes de uma provável tentativa de reeleição 
em 2018. Os três grupos opositores que fazem parte da 
coalizão Mesa da Unidade Democrática (MUD) - que 
são Primeiro Justiça, Vontade Popular e Ação Demo-
crática - se negaram a participar por "falta de garantias". 
Eles alegam que o sistema eleitoral é distorcido e con-
cebido puramente para manter uma "ditadura" no po-
der. No entanto, outras organizações e dirigentes opo-
sitores competem por conta própria. 
Fonte: https://goo.gl/tWaUaZ (Adaptado). 
 

Partido de Maduro vence eleições municipais na 
Venezuela (11/12/2017) 
As eleições municipais deste domingo, 10, na Venezuela 
terminaram com a vitória de candidatos chavistas na 
maioria das capitais estaduais e nas principais cidades 
do país, segundo os primeiros resultados oficiais. Três 
dos quatro principais partidos oposicionistas boicotaram 
o pleito, que consideraram fraudulento. Maduro reagiu ao 
movimento da oposição afirmando que os partidos que 
não se apresentaram para as eleições municipais não 
poderão participar de outros pleitos. O líder chavista con-
siderou o resultado das urnas “extraordinário”. Cerca de 
47% dos eleitores compareceram às urnas.  
Fonte: https://goo.gl/yGSuWN (Adaptado). 
 

Maduro diz que governo venceu em 90% das prefei-
turas disputadas na Venezuela (11/12/2017) 
O presidente venezuelano Nicolás Maduro afirmou que 
o partido do governo venceu em pelo menos 90% das 
335 prefeituras disputadas nas eleições municipais re-
alizadas no país. O pleito não contou com os principais 
partidos da oposição, que se negaram a concorrer em 
protesto contra o sistema eleitoral, que, segundo eles, 
seria fraudulento. 
Por conta do boicote, Maduro prometeu excluir os par-
tidos de opositores como Henrique Capriles e Leopoldo 
López das eleições presidenciais de 2018. 
Fonte: https://goo.gl/1cQ9cY (Adaptado). 

DIRETO AO PONTO 

Tipo de eleição que ocorreu em dezembro de 2017 na Vene-
zuela: 
R: Eleição Municipal 
Resultado da eleição: 
R: Vitória do governo em 90% dos municípios. 
Característica da eleição: 
R: Não contou com a participação dos principais partidos de 
oposição.  
Motivo da não participação dos principais partidos de opo-
sição: 
R: Protesto ao sistema eleitoral, que, segundo eles, seria 
fraudulento. 
Importante: Em retaliação ao boicote da oposição nas eleições 
municipais, o presidente Nicolas Maduro prometeu excluir os 
partidos de opositores das eleições presidenciais de 2018. 
 
EL PETRO 
 
Maduro anuncia que Venezuela criará 'El Petro', mo-
eda virtual similar ao bitcoin (03/12/2017) 
O presidente da Venezuela Nicolás Maduro anunciou 
que o país vai criar uma moeda virtual nacional, nos 
moldes do bitcoin. Ela será chamada de “El Petro”. 
Alguns países como os Estados Unidos impõem restri-
ções financeiras ao país. Alguns funcionários do go-
verno, por exemplo, têm suas contas bloqueadas. 
A moeda, disse ele, será respaldada nas reservas ve-
nezuelanas de ouro, petróleo, gás e diamante. Maduro 
não explicou como esse arranjo funcionaria nem 
quando a moeda passaria a circular. 
Fonte: https://goo.gl/7qf1FJ (Adaptado). 

 
Maduro recorre à moeda digital "El Petro" para re-
solver crise na Venezuela (05/12/2017) 
O governo da Venezuela pretende desenvolver uma 
nova forma de moeda digital, respaldada por reservas 
de petróleo e outros minerais, para enfrentar o colapso 
da economia do país. A criptomoeda venezuelana, ba-
tizada de "El Petro", foi anunciada pelo presidente, Ni-
colas Maduro. 
Fonte: https://goo.gl/VHqa52 (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Medida anunciada por Nicolas Maduro para resolver crise 
econômica na Venezuela:  
R: Criação de uma criptomoeda (moeda digital). 
Nome da Criptomoeda: 
R: El Petro. 
Importante: Apesar do anúncio da criptomoeda, ela ainda 
não foi implantada.  
 
 

CRISE DIPLOMÁTICA 
 
Venezuela expulsa embaixador do Brasil (23/12/2017) 
Na quinta-feira o governo brasileiro divulgou uma nota 
de repúdio ao governo de Nicolás Maduro. Chamou de 
arbitrária a dissolução dos governos municipais de Ca-
racas e Alto Apure e a imposição de exigências que 
comprometem a participação de partidos de oposição 
no processo eleitoral da Venezuela. Na nota, o Itama-
raty disse também que o governo de Nicolás Maduro 
tem que reconhecer a gravidade do quadro humanitário 
e autorizar ajuda internacional principalmente nas 
áreas de saúde e alimentação. 
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A reação veio hoje. A presidente da Assembleia Consti-
tuinte da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou que o 
embaixador do Brasil em Caracas, Ruy Carlos Pereira, 
foi declarado “persona non grata”. 
O encarregado de negócios da embaixada do Canadá na 
Venezuela, também foi declarado persona non grata. 
Segundo a presidente da Assembleia, por causa de in-
terferência vulgar nos assuntos internos da Venezuela. 
O Canadá também tinha feito críticas a Maduro. 
Fonte: https://goo.gl/8hmbTL (Adaptado). 

 
Embaixador do Brasil é expulso da Venezuela por 
causa de 'golpe a Dilma' (23/12/2017) 
A Venezuela declarou o embaixador do Brasil “persona 
non grata” no país. A decisão foi anunciada pela presi-
dente da Assembleia Nacional Constituinte do país, 
Delcy Rodriguez. 
Na prática, isso significa que o embaixador do Brasil na 
Venezuela, Ruy Pereira, tem entre 24 a 72 horas para 
deixar o país. Como ele já estava no Brasil para passar 
os feriados de final de ano, não poderá voltar à Vene-
zuela até que essa condição seja alterada. 
De acordo com Delcy, a declaração será mantida até 
que "se restitua a ordem constitucional que o governo 
Temer rompeu no Brasil, após a destituição da presi-
dente Dilma Rousseff". 
Fonte: https://goo.gl/FV6PYE (Adaptado). 

 
Após Canadá, Brasil também revida e decide expul-
sar diplomata venezuelano (26/12/2017) 
O governo brasileiro decidiu declarar o encarregado de ne-
gócios da Venezuela no Brasil, Gerardo Antonio Delgado 
Maldonado, persona non grata, informou o Itamaraty. 
A declaração será efetivada até o fim do dia e ocorre 
em resposta à decisão da Venezuela de declarar o em-
baixador do Brasil em Caracas como persona non grata 
no último sábado. 
O que significa ser uma persona non grata? 
O termo em latim significa “pessoa não querida” ou 
“pessoa não bem-vinda”. No jargão da diplomacia inter-
nacional, a denominação de um diplomata como per-
sona non grata é a forma mais grave de censura que 
um país pode impor a um representante estrangeiro em 
seu território.  
Fonte: https://goo.gl/BSQ2xq (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Países que tiveram embaixadores declarados como “per-
sona non grata” pelo governo venezuelano: 
R: Brasil e Canadá 
- Motivação para declaração venezuelana: 
R: Críticas ao governo venezuelano, o que foi encarado como 
interferência em assuntos internos do país. 
Importante: No caso do embaixador brasileiro, a presidente 
da Assembleia Constituinte da Venezuela, Delcy Rodríguez, 
afirmou que a declaração será mantida até que "se restitua 
a ordem constitucional que o governo Temer rompeu no Bra-
sil, após a destituição da presidente Dilma Rousseff". 
Atenção: Brasil e Canadá agiram com reciprocidade e expul-
saram diplomata venezuelano.  
 

FALANDO NISSO 

Venezuela poderá voltar ao Mercosul quando voltar 
à democracia, diz Temer (21/12/2017) 
O presidente Michel Temer aproveitou rápido discurso 
durante abertura da reunião de cúpula do Mercosul, em 

Brasília, para dar um recado à Venezuela e dizer que o 
país foi suspenso do bloco porque "colocou em xeque" 
direitos fundamentais. Segundo Temer, quando a nação 
venezuelana voltar à democracia, poderá regressar tam-
bém ao Mercosul e será "recebida de braços abertos". 
Fonte: https://goo.gl/VTxeEb (Adaptado). 

 
2.2. PERU 
O Peru enfrenta uma delicada crise política. A emprei-
teira brasileira Odebrecht declarou que pagou propinas 
para o atual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, e para 
ex-presidentes do país. As acusações culminaram com 
a abertura de processo de impeachment contra o presi-
dente Pedro Pablo Kuczynski.  
 
Denúncias ligam Odebrecht a líder da oposição e 
quatro presidentes do Peru (01/12/2017) 
Todos os presidentes peruanos deste século (os que es-
tavam à mesa na charge de Carlín) mais a principal líder 
opositora, Keiko Fujimori, estão citados como receptores 
de doações/subornos da construtora brasileira. 
Fonte: https://goo.gl/fQU81r (Adaptado). 

 
Deputados pedem início de processo de impeach-
ment contra PPK (16/12/2017) 
Deputados do Peru apresentaram uma solicitação para 
iniciar o processo de impeachment do presidente Pedro 
Pablo Kuczynski por "permanente incapacidade moral", 
devido a seus vínculos com a empreiteira brasileira 
Odebrecht. Dezoito meses após ter se tornado presi-
dente, PPK se vê sob pressão por ter sido acusado de 
receber propinas milionárias em troca de concessões à 
construtora, enquanto ocupava cargos no governo e em 
empresas privadas. Para pedir o impeachment do pre-
sidente, os deputados podem invocar a incapacidade 
moral ou física do presidente, entre outras causas. A 
oposição tem os 87 assentos necessários para dar sinal 
verde à destituição do chefe de Estado. Nesta semana, 
a empreiteira brasileira reconheceu que pagou quase 
US$ 5 milhões para assessorar empresas vinculadas a 
PPK entre 2004 e 2013. Nesta época, ele foi ministro 
da Economia e também presidente do Conselho de Mi-
nistros de Alejandro Toledo (2001-2006), a quem a 
construtora brasileira diz ter pagado US$ 20 milhões em 
troca da concessão de uma rodovia. 
Fonte: https://goo.gl/5CPMws (Adaptado). 

 
Começa processo de impeachment do presidente 
do Peru (21/12/2017) 
O presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski começou 
seu discurso no Congresso para se defender do pro-
cesso de impeachment por "incapacidade moral". O pe-
dido de impeachment de Kuczynski foi feito pela oposi-
ção dias depois de a empreiteira brasileira Odebrecht 
revelar o pagamento de propinas milionárias a empre-
sas ligadas a ele.  
Fonte: https://goo.gl/QLq3uC (Adaptado). 

 
Congresso peruano rejeita impeachment do presi-
dente Pedro Pablo Kuczynski (22/12/2017) 
Após quase 14 horas de sessão, o Congresso peruano 
não conseguiu votos suficientes para o impeachment 
do presidente Pedro Pablo Kuczynski por “incapaci-
dade moral”. O processo foi aberto dias depois de a em-
preiteira brasileira Odebrecht revelar o pagamento de 
propinas milionárias a empresas ligadas a ele. 
Fonte: https://goo.gl/4XT4iS (Adaptado). 

http://www.neafconcursos.com.br/
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Indulto presidencial de PPK para Alberto Fujimori 
surpreende peruanos (25/12/2017) 
O presidente Pedro Pablo Kuczynski, 79, deu o indulto 
ao ex-mandatário Alberto Fujimori, 79, condenado em 
2009 por 25 anos de prisão por cometer crimes de di-
reitos humanos e por corrupção em sua gestão (1990-
2000). A notícia tomou muitos de surpresa. Afinal, tanto 
PPK como seus ministros e deputados haviam afir-
mado, nos últimos dias, que não haveria um indulto a 
Fujimori como moeda de troca pelo voto de Kenji Fuji-
mori. O filho do ex-presidente arregimentou outros nove 
deputados fujimoristas para desobedecerem a orienta-
ção geral do partido Força Popular, comandado por sua 
irmã e ex-candidata a presidente, Keiko, e se absterem 
de votar na quinta (21) pelo afastamento do presidente. 
Fonte: https://goo.gl/sBp14b (Adaptado). 

 
Após indulto, Fujimori pede perdão por atos de seu 
governo (27/12/2017) 
O ex-presidente do Peru, Alberto Fujimori, pediu per-
dão pelos atos de seu governo na terça-feira, dois dias 
depois de receber um polêmico indulto do presi-
dente Pedro Pablo Kuczynski. 
 
Processo de impeachment 
Três dias antes de perdoar os crimes de Fujimori com 
base no relatório de uma junta médica, Kuckynski se li-
vrou de perder o cargo ao receber apoio de uma parte 
dos congressistas ligados ao fujimorismo na votação 
que pedia seu impeachment. O fracasso na tentativa 
de destituir Kuczynski na quinta-feira passada eviden-
ciou as divergências entre Keiko e Kenji Fujimori, filhos 
e herdeiros políticos do ex-presidente Fujimori. Esta 
percepção motivou protestos contra o indulto a Fuji-
mori. A primeira grande manifestação reuniu pelo me-
nos 5.000 pessoas na terça-feira em Lima, que critica-
ram a decisão e exigiram a renúncia de Kuczynski. 
Fonte: https://goo.gl/cRkqLS (Adaptado). 

 

ONU critica indulto a Fujimori, e líder do Sendero 
Luminoso pede libertação (26/12/2017) 
Além das reações politicamente desagradáveis ao presi-
dente Pedro Pablo Kuczynski pelo indulto humanitário ao 
ex-ditador Alberto Fujimori, o Peru viu críticas e apelos à 
decisão controversa. Enquanto a ONU lamentou a deci-
são, vista por praticamente todo o país como uma moeda 
de troca pela salvação do presidente em um processo-
relâmpago de impeachment, o advogado do líder da 
guerrilha Sendero Luminoso (maior inimiga do ex-dita-
dor) pediu a libertação do cliente sob as mesmas bases. 
Fonte: https://goo.gl/HroYQv (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

 

- Nome do atual presidente do Peru: 
R: Pedro Pablo Kuczynski (PPK) 
- O que aconteceu com o presidente peruano em dezembro: 
R: Respondeu a um processo de impeachment.  
- Motivação para abertura do processo de impeachment: 
R: Incapacidade moral. A Odebrecht afirmou que pagou 
quase US$ 5 milhões para assessorar empresas vinculadas a 
PPK entre 2004 e 2013, época em que ele foi ministro da Eco-
nomia e também presidente do Conselho de Ministros de Ale-
jandro Toledo (2001-2006).  
- Resultado do processo de impeachment: 
R: Rejeitado, o congresso não conseguiu votos suficientes 
para o impeachment.  

Importante: O deputado Kenji Fujimori, do partido opositor 
Força Popular, filho do ex-ditador peruano Alberto Fujimori, 
articulou para nove deputados se absterem da votação. O 
fato inviabilizou o impeachment. Alguns dias após a votação, 
o presidente PPK concedeu indulto humanitário ao ex-dita-
dor Alberto Fujimori, condenado em 2009 por 25 anos de pri-
são por cometer crimes de direitos humanos e por corrupção. 
O caso é visto por muitos como uma moeda de troca entre 
PPK, que precisava inviabilizar o processo de impeachment, 
e Kenji Fujimori, que negociava o indulto do pai. 
Lembre-se: Desde julho de 2017, o ex-presidente peruano Ol-
lanta Humala (2011- 2016) está preso preventivamente por 
lavagem de dinheiro relacionada a doações irregulares de 
campanha oriundas da Odebrecht.  
 

2.3. COLÔMBIA 
O governo do presidente Juan Manuel Santos tem se 
destacado por promover acordos de paz e de cessar-   -
fogo com organizações guerrilheiras do país. Em 2016, 
o governo colombiano assinou um acordo de paz com as 
Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), 
encerrando cerca de cinquenta anos de conflito. Em 
2017, o governo assinou um cessar-fogo bilateral com o 
Exército da Libertação Nacional (ELN). Em meio a este 
cenário, o Clã do Golfo, principal grupo de narcotráfico 
da Colômbia, anunciou um cessar-fogo unilateral.  
 

Principal grupo de narcotráfico da Colômbia anun-
cia cessar-fogo (14/12/2017) 
O Clã do Golfo, principal grupo de narcotráfico da Co-
lômbia, anunciou um cessar-fogo e diz estar pronto 
para negociar um acordo de paz com o governo. Tam-
bém chamado de Clã Usuga — em homenagem a seu 
líder Dairo Antonio Úsuga, o homem mais procurado do 
país — e Autodefesas Gaitanistas, o grupo é acusado 
de participar de atividades de mineração ilegal e de co-
mandar as rotas de tráfico em parceria com cartéis me-
xicanos. O grupo, que foi criado por paramilitares de di-
reita, disse em setembro que estava disposto a deixar 
as armas e dialogar com o presidente Juan Manuel 
Santos em busca de um acordo. Santos, porém, afir-
mou que não iria negociar porque considera o Clã do 
Golfo uma organização criminosa sem uma motivação 
política, diferente das antigas Farc (Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia), com as quais seu go-
verno entrou em acordo. Em outubro, no entanto, apre-
sentou ao Congresso um projeto de lei para a rendição 
coletiva dos grupos criminosos que prevê a redução de 
suas penas e permite que conservem parte de seus 
bens. 
Fonte: https://goo.gl/JhXuM9 (Adaptado). 

 
Clã do Golfo anuncia fim de suas ações militares na 
Colômbia (15/12/2017) 
O principal grupo de narcotráfico da Colômbia, o Clã do 
Golfo, anunciou o fim de suas ações militares no país. 
De acordo com a organização, a decisão foi tomada 
para os "esforços e compromissos a fim de contribuir 
com uma paz integral, total e duradoura". Criada em 
2006 por remanescentes de grupos paramilitares de ul-
tradireita, a organização era liderada por Dario Antonio 
Úsuga, mais conhecido como Otoniel. Ele é o homem 
mais procurado da Colômbia. Com mais de dois mil 
membros, o Clã do Golfo é conhecido pelas autoridades 
colombianas como uma das "organizações criminosas 
mais perigosas". 
Fonte: https://goo.gl/9tDKzm (Adaptado). 

http://www.neafconcursos.com.br/
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DIRETO AO PONTO 

- Nome do país que vem se destacando por realizar acordos 
de paz e cessar-fogo com organizações guerrilheiras: 
R: Colômbia (exemplos: acordo de paz com a FARC e cessar-
fogo com o ELN). 
- Nome do grupo de narcotráfico da Colômbia que anunciou 
cessar-fogo unilateral: 
R: Clã do Golfo, também chamado de Clã Usuga — em ho-
menagem a seu líder Dario Antonio Úsuga, o homem mais 
procurado do país — e Autodefesas Gaitanistas.  
Cuidado: A palavra Golfo no nome do grupo não pode con-
fundir o candidato e o levar a pensar que o grupo atua no 
México (Golfo do México) ou no Oriente Médio (Golfo Pér-
sico). É importante lembrar que a Colômbia, historicamente, 
se destaca por grupos de narcotráfico.  
Importante: Não confundir organizações guerrilheiras com 
grupo de narcotráfico. Simplificando a distinção, embora al-
gumas guerrilhas façam uso de atividades de narcotráfico, 
elas se caracterizam por possuírem motivações políticas. No 
caso colombiano, as organizações guerrilheiras FARC e ELN 
possuem ideologias alinhadas a “esquerda”. Já os grupos de 
narcotráfico, em tese, não possuem motivações políticas 
para sua atuação, embora mantenham orientações ideológi-
cas, como o Clã do Golfo, que possui viés de “direita”.  
 
2.4. ARGENTINA 
Em outubro de 2017, a ex-presidente Cristina Kirchner 
voltou ao cenário político ao ser eleita senadora. Em 
dezembro de 2017, um juiz federal pediu sua prisão 
preventiva. 
 
Juiz pede prisão de Cristina Kirchner sob acusação 
de acobertar suspeitos de terrorismo; Senado vai 
analisar (07/12/2017) 
Um juiz federal pediu a prisão preventiva da ex-presi-
dente argentina Cristina Kirchner sob acusação de aco-
bertar criminosos iranianos envolvidos no atentado con-
tra a Associação Mutual Israelita Argentina (Amia). O 
caso será analisado pelo Senado, já que Cristina tem 
foro privilegiado por atualmente ser senadora. 
 
O caso Amia e as investigações 
O promotor Alberto Nisman denunciou em 2015, dias 
antes de ser encontrado morto, que a ex-presidente 
montou um esquema criminal para acobertar os supos-
tos responsáveis pelo atentado a fim de melhorar a re-
lação comercial com o Irã. Nisman afirmava que um 
memorando assinado entre a Argentina e o Irã, em 
2013, buscava na realidade acobertar, entre outros, o 
ex-presidente iraniano Ali Akbar Rafsanjani. 
O atentado ocorreu em julho de 1994, na sede da Amia, 
no centro de Buenos Aires. Um braço palestino do 
grupo libanês Hezbollah, chamado Ansar Allah, reivin-
dicou o ataque. A milícia libanesa é aliada do governo 
iraniano, ambos xiitas. 
Fonte: https://goo.gl/YD5WfR (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Nome da senadora e ex-presidente argentina que teve pe-
dido de prisão preventiva: 
R: Cristina Kirchner 
- Motivo do pedido de prisão: 
R: Acusação de acobertar criminosos iranianos envolvidos no 
atentado contra a Associação Mutual Israelita Argentina 
(Amia). 
Fique de Olho nos desdobramentos do caso. 

2.5. ELEIÇÕES NO MUNDO 
Em dezembro de 2017, foram divulgados os resultados 
oficias das eleições presidenciais realizadas no Chile, 
em Honduras e na Libéria, bem como parlamentares na 
Catalunha, Espanha. 
 
CHILE 
 
Ex-presidente, Sebastián Piñera vence eleições e 
volta a governar o Chile (17/12/2017) 
O ex-presidente de centro-direita Sebastián Piñera, 68, 
venceu o segundo turno da eleição presidencial chilena 
e assumirá seu segundo mandato em março de 2018. 
Como da primeira vez, em 2010, receberá o bastão das 
mãos de Michelle Bachelet, atual mandatária. Segundo 
dados da contagem oficial do Servel (Serviço Eleitoral 
do Chile), Piñera recebeu 54,57%, contra 45,43% do 
centro-esquerdista Alejandro Guillier, o candidato apoi-
ado pelo atual governo. 
Fonte: https://goo.gl/jFxGhK (Adaptado). 

 
Sebastián Piñera vence eleição e volta à presidên-
cia do Chile (18/12/2017) 
O conservador Sebastián Piñera venceu o segundo 
turno das eleições presidenciais no Chile. Ele sucede à 
socialista Michelle Bachelet, a quem também precedeu. 
Após governar o país de 2010 a 2014, o político de cen-
tro-direita assumirá a presidência chilena pela segunda 
vez em março de 2018. Segundo os resultados divulga-
dos pela autoridade eleitoral chilena, Piñera conquistou 
54,57% dos votos, contra os 45,43% alcançados pelo 
senador de centro-esquerda Alejandro Guillier. 
Fonte: https://goo.gl/31Zs1z (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

A eleição chilena possui elevado potencial para compor ques-
tões de atualidades nas próximas provas.   
 
Nome do presidente eleito no Chile: 
R: Sebastián Piñera, do Partido Renovação Nacional. 
Observação: Sebastian Piñera assumirá seu segundo man-
dato, pois foi presidente do país entre 2010 e 2014.  
Atenção: Provas recentes da VUNESP cobraram sobre carac-
terísticas dos candidatos. Lembre-se que Sebastián Piñera é 
de centro-direita e o candidato Alejandro Guillier, derrotado 
nas eleições, é de centro-esquerda. 

 
HONDURAS 
 
Protestos por eleição em Honduras deixam 1 morto 
e dezenas de feridos (02/12/2017) 
Ao menos um manifestante morreu, mais de 20 pes-
soas ficaram feridas e mais de 100 foram presas em 
Honduras, após uma contagem de votos polêmica da 
eleição presidencial gerar protestos, em meio a acusa-
ções da oposição de fraude eleitoral. Resultados da 
eleição inicialmente favoreciam o candidato da oposi-
ção e estrela da TV, Salvador Nasralla, por cinco pon-
tos, com metade dos votos apurados. Os votos então 
giraram a favor do presidente Juan Orlando Hernández, 
apoiado pelos Estados Unidos, após a votação ser in-
terrompida na segunda-feira e retomada mais de um dia 
depois. Com a contagem regular de urnas finalizada, 
Hernández, do Partido Nacional, de centro-direita, tinha 
uma liderança de menos de 50 mil votos. 
Fonte: https://goo.gl/Zc4EgQ (Adaptado). 
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Honduras impõe toque de recolher em meio a pro-
testos após eleições (02/12/2017) 
Honduras suspendeu o direito à livre circulação, im-
pondo um toque de recolher do anoitecer ao amanhe-
cer, e dando ao Exército e à polícia mais poderes, de-
pois que confusões e protestos, motivados por uma 
eleição contestada, deixaram pelo menos três pessoas 
mortas. Mais de 20 pessoas foram feridas e mais de 
200 foram presas depois que líderes da oposição acu-
saram o governo de tentar fraudar a eleição, manipu-
lando a contagem de votos. 
Fonte: https://goo.gl/NiftZW (Adaptado). 
 

Começa apuração especial de urnas com inconsistên-
cias na eleição presidencial de Honduras (03/12/2017) 
O Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) de Honduras ini-
ciou neste domingo a contagem especial de mais de mil 
urnas com inconsistências para conhecer o novo presi-
dente escolhido nas eleições gerais de 26 de novem-
bro, que mantém clima de incerteza e estado de exce-
ção no país. O governo de Honduras anunciou no início 
da madrugada a declaração de estado de exceção para 
frear as ações violentas e de vandalismo registrados no 
país por causa da suposta fraude nas eleições presi-
denciais de domingo passado.  
Fonte: https://goo.gl/p7ybSK (Adaptado). 

 

Secretário-geral da OEA propõe novas eleições em 
Honduras (18/12/2017) 
O secretário-geral da Organização dos Estados America-
nos (OEA), Luis Almagro, propôs a realização de novas 
eleições em Honduras diante "da impossibilidade" de cer-
teza na apuração final do pleito do dia 26 de novembro.  
Fonte: https://goo.gl/hWnoAd (Adaptado). 

 

Presidente de Honduras reivindica vitória e opo-
nente pede nova eleição (19/12/2017) 
O presidente de Honduras se declarou reeleito, apesar 
de clamores de seu oponente e da Organização dos Es-
tados Americanos (OEA) por uma nova votação em meio 
a alegações de fraude e protestos contra a disputada 
eleição do mês passado que levaram a mortes. Juan Or-
lando Hernández falou pela primeira vez desde que as 
autoridades eleitorais disseram que ele venceu o pleito 
de 26 de novembro. Nasralla reagiu com um pedido de 
uma repetição da eleição, a ser monitorada por observa-
dores internacionais, dizendo que Hernández insiste em 
se apegar ao poder ilegalmente depois do que classificou 
como uma fraude eleitoral grosseira. 
Fonte: https://goo.gl/m9CBMj (Adaptado). 

 

EUA reconhece reeleição de Hernández e define si-
tuação em Honduras (22/12/2017) 
Os Estados Unidos reconheceram a reeleição em Hon-
duras do presidente Juan Orlando Hernández, o que le-
vou o candidato da oposição, Salvador Nasralla, a de-
sistir de sua luta pelo poder. Diante da posição de Wa-
shington, Nasralla declarou à TV hondurenha que “com 
a decisão dos Estados Unidos eu saio de cena”. 
Nasralla assinalou que o reconhecimento de Her-
nández “foi um precedente imposto por eles”, em refe-
rência aos Estados Unidos, porque “têm muito medo 
dos governos de esquerda”. 
Fonte: https://goo.gl/2Lc6WK (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Nome do presidente eleito em Honduras: 
R: Juan Orlando Hernández, do Partido Nacional, de centro-
direita.  

Importante 1:  
- Juan Orlando Hernández foi reeleito presidente. Cabe res-
saltar que Hernández possui uma política de proximidade 
com os Estados Unidos. O candidato derrotado, Salvador 
Nasralla, representava partidos de esquerda.  
Característica da eleição hondurenha: 
R: Foi marcada por paralisação na contagem de votos e pro-
testos violentos. 
 

Importante 2: Em meio aos protestos, o governo impôs to-
que de recolher no país.  
Motivo da polêmica e dos protestos: 
R: Suposta fraude eleitoral. Os resultados da eleição inicial-
mente favoreciam o candidato da oposição, Salvador Nas-
ralla, com metade dos votos apurados. Os votos então gira-
ram a favor do presidente Juan Orlando Hernández, após a 
votação ser interrompida e retomada mais de um dia depois. 
 

Atenção: 
- A Organização dos Estados Americanos (OEA) chegou a so-
licitar a realização de novas eleições no país.  
- Os Estados Unidos reconheceram o resultado da eleição.  

 
LIBÉRIA 
 

Ex-jogador George Weah é eleito presidente da Li-
béria em apuração oficial (28/12/2017) 
O ex-jogador George Weah, único africano ganhador 
do troféu Bola de Ouro de 1995, concedido ao melhor 
futebolista do ano, foi eleito presidente da Libéria, após 
a apuração oficial de 98% dos votos do segundo turno 
das eleições. De acordo com os resultados provisórios 
anunciados pela Comissão Eleitoral Nacional (NEC) do 
país, Weah, do partido Congresso pela Mudança De-
mocrática, obteve 61,5% dos votos contra 38,7% do 
atual vice-presidente do país, Joseph Boakai, do Par-
tido da Unidade.  
Fonte: https://goo.gl/NA3tZV (Adaptado). 
 

Ex-jogador de futebol George Weah é eleito presi-
dente da Libéria (29/12/2017) 
Ele atingiu o ponto culminante no futebol, agora con-
quistou o cume do poder em seu país. O ex-jogador de 
futebol George Weah – o único africano a ganhar a Bola 
de Ouro – será o próximo presidente da Libéria. Weah 
ganhou com 61,5% os votos, contra 38,5% do atual 
vice-presidente, Joseph Boakai, no segundo turno das 
eleições presidenciais. 
Fonte: https://goo.gl/Wd7uhQ (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Nome do presidente eleito na Libéria: 
R: George Weah, do partido Congresso pela Mudança Demo-
crática.  
Atenção: George Weah é ex-jogador de futebol e o único afri-
cano a ganhar a Bola de Ouro em 1995.  

 
CATALUNHA 
 

Eleições na Catalunha: liberais vencem, mas inde-
pendentistas reservam maioria das cadeiras no par-
lamento (21/12/2017) 
Com 99,8% dos votos apurados, os partidos indepen-
dentistas da Catalunha garantiram a maioria absoluta 
do parlamento regional nas eleições. Segundo os resul-
tados, os três partidos que defendem a independência 
obtiveram 70 cadeiras do parlamento, duas a mais do 
que é necessário para garantir a maioria absoluta na 
casa de 135 lugares. 
Fonte: https://goo.gl/UKp3SS (Adaptado). 
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Bloco separatista obtém maioria absoluta em elei-
ções na Catalunha (21/12/2017) 
O bloco separatista conseguiu chegar à maioria absoluta 
dos assentos nas eleições catalãs e o ex-presidente, Car-
les Puigdemont, pode se reeleger em uma situação insó-
lita — acusado por Madri por declarar a independência, ele 
está em Bruxelas. Com 87% dos votos apurados, o partido 
Juntos pela Catalunha, de Puigdemont, terá 34 deputa-
dos. Seu aliado Esquerda Republicana terá 32, enquanto 
a extrema esquerda da CUP (Candidatura de Unidade Po-
pular) terá 4. Com isso, eles somarão 70 cadeiras, em um 
Parlamento com um total de 135. A maior sigla, no en-
tanto, será a força de centro-direita Cidadãos, que con-
quistou 36 assentos. O Partido Socialista da Catalunha ob-
teve 17, e o conservador Partido Popular — que governa 
o país, em Madri — angariou 4. Os Comuns, de esquerda, 
chegaram a 8 deputados. Dos 5,5 milhões de eleitores ca-
talães, 82% participaram do pleito, segundo as primeiras 
projeções. A taxa é recorde. Em 2015, data da última elei-
ção catalã, foram 74,9%. 
 
PLEBISCITO 
As eleições foram convocadas pelo primeiro-ministro 
conservador espanhol, Mariano Rajoy, do Partido Po-
pular, depois do plebiscito separatista de 1° de outubro 
—que teve a participação de 43% do eleitorado e 90% 
dos votos pelo "sim"— e da declaração de independên-
cia catalã. O Parlamento catalão declarou sua indepen-
dência de maneira unilateral em 27 de outubro. Em res-
posta, o governo de Mariano Rajoy destituiu o governo 
local, convocou as eleições e acusou a liderança catalã 
de crimes como sublevação e rebelião. 

 
Fonte: https://goo.gl/aX3uE9 (Adaptado). 

DIRETO AO PONTO 

Tipo de eleição realizada na Catalunha: 
R: Eleições para o parlamento regional. 
Importante: As eleições foram convocadas pelo primeiro-mi-
nistro espanhol Mariano Rajoy, após o plebiscito separatista 
de outubro e da declaração de independência catalã. Em res-
posta, o governo de Madrid destituiu o governo local e con-
vocou as eleições. 
Resultado da eleição na Catalunha: 
R: Dois aspectos devem ser evidenciados nos resultados da 
eleição: 
1º - O partido Cidadãos (centro-direita), contrário a indepen-
dência, conquistou o maior número de cadeiras; 
2º - Os partidos favoráveis ao separatismo terão maioria ab-
soluta no parlamento.  
Fique de Olho nos desdobramentos da eleição.  
 

2.6. A EXTREMA DIREITA NA ÁUSTRIA 
Nos últimos anos o noticiário vem destacando o cresci-
mento da extrema-direita e dos movimentos nacionalis-
tas na Europa. Alguns exemplos podem ser citados, 
como a chegada da candidata de extrema direita Ma-
rine Le Pen no segundo turno da eleição francesa, ou o 
fato de um partido de extrema direita, o Alternativa para 
a Alemanha (AfD), participar pela primeira vez do parla-
mento desde a Segunda Guerra Mundial. Já na Áustria, 
a extrema direita participará diretamente do governo.  
 

Líder conservador faz acordo e leva extrema direita 
ao poder na Áustria (16/12/2017) 
Um pacto firmado, em Viena, entre a direita e a extrema 
direita fará da Áustria o único país da Europa Ocidental 
com ultranacionalistas no governo. Isso porque o ÖVP 
(Partido Popular), do líder conservador Sebastian Kurz, 
fechou aliança com o populista FPÖ (Partido da Liber-
dade Austríaco), de extrema direita. O entendimento co-
meçou a se desenhar após a eleição de outubro, quando 
o ÖVP venceu e encampou discurso de aversão a imi-
grantes que o aproximava do FPÖ, liderado por Heinz-
Christian Strache e terceiro colocado no pleito. Agora, 
o ÖVP passa a ter maioria dos votos no parlamento. A 
coalização marca a volta da extrema direita ao governo. 
Kurz, que se tornará primeiro-ministro e será o mais jo-
vem líder da Europa - tem 31 anos -, e Strache deixaram 
claro que um dos principais pontos da união é evitar 
maior relação com a União Europeia (UE) nas questões 
sociais, sem para isso romper com o bloco.  
Fonte: https://goo.gl/D6cEwK (Adaptado). 

 

Novo governo de extrema direita toma posse na 
Áustria (19/12/2017) 
O novo governo de coalizão entre conservadores e ul-
tradireitistas dirigidos pelo jovem conservador Sebas-
tian Kurz, de apenas 31 anos, prestou juramento na 
Áustria. Kurz foi empossado com a promessa de man-
ter uma política pró-europeia, apesar dos temores de 
seus sócios e dos protestos de milhares de pessoas 
que se manifestaram em Viena. O mais jovem dirigente 
do mundo foi empossado pelo chefe de Estado, o am-
bientalista Alexander Van der Bellen, junto ao vice-
chanceler Heinz-Christian Strache, líder do FPÖ, es-
querda radical. Van der Bellen pediu à coalizão de Kurz 
de "respeite a história austríaca, suas páginas positi-
vas, assim como suas páginas sombrias", e que res-
peite também "os direitos das minorias e dos que pen-
sam diferente". 
Fonte: https://goo.gl/WygVHe (Adaptado). 
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DIRETO AO PONTO 

Nome do primeiro-ministro empossado na Áustria:  
R: Sebastian Kurz, líder do partido conservador ÖVP (Partido 
Popular). 
Características sobre o novo governo austríaco: 
R: - Sebastian Kurz possui apenas 31 anos e é o primeiro-mi-
nistro mais novo do mundo. 
- O ÖVP (Partido Popular) se aliou com o partido populista 
FPÖ (Partido da Liberdade Austríaco), de extrema direita, 
para governar o país.  
- O discurso de ambos os partidos do governo enfatiza a aver-
são a imigrantes. 
- Mesmo Sebastian Kurz prometendo uma política pró-euro-
peia, a União Europeia observa o novo governo austríaco 
com desconfiança.  

 
2.7. ESTADOS UNIDOS E DONALD TRUMP 
Desde quando tomou posse, o presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, trava disputas com a justiça 
americana para implantar seus decretos que vetam a 
entrada de imigrantes de países de maioria muçul-
mana. Em dezembro de 2017, Trump conseguiu libera-
ção total para implantar o seu decreto migratório.  

 
Suprema Corte libera veto de Trump a países de 
maioria muçulmana (04/12/2017) 
A Suprema Corte americana liberou, sem reservas, as 
medidas de restrição à entrada de cidadãos de seis pa-
íses de maioria muçulmana propostas pelo presi-
dente Donald Trump. O veto migratório, que até então 
seguia parcialmente suspenso por decisão de cortes in-
feriores do país, passa a valer integralmente para pes-
soas que queiram entrar nos Estados Unidos vindas do 
Irã, Líbia, Síria, Iêmen, Somália e Chade. De acordo 
com Trump, as restrições, antes limitadas a pessoas 
sem parentes ou outras relações com o país, são ne-
cessárias para proteger os Estados Unidos de terroris-
tas islâmicos. Em sua terceira versão, o veto de Trump 
inclui também a restrição à entrada de cidadãos da Co-
reia do Norte e de oficiais do governo da Venezuela nos 
Estados Unidos. As cortes inferiores protestaram contra 
a imposição da medida contra os países de maioria mu-
çulmana, mas não fizeram objeções à implementação 
dos artigos contra Pyongyang e Caracas. 
Fonte: https://goo.gl/H9XaoP (Adaptado). 

 
Suprema Corte libera na íntegra veto migratório de 
Trump a pessoas de seis países (04/12/2017) 
A Suprema Corte dos EUA garantiu uma vitória ao presi-
dente Donald Trump, ao permitir que entre plenamente 
em vigor seu veto migratório a pessoas de seis países 
de maioria muçulmana enquanto as disputas legais con-
tinuam em andamento em cortes inferiores. O ato signi-
fica que agora serão proibidas de entrar nos EUA pes-
soas vindas do Irã, Líbia, Síria, Iêmen, Somália e Chade. 
Cortes inferiores tinham antes delimitado que o veto era 
válido somente para pessoas sem parentes morando 
nos Estados Unidos ou outras conexões já estabelecidas 
com o país. O veto de Trump também inclui pessoas da 
Coreia do Norte e alguns funcionários do governo da Ve-
nezuela, mas as cortes inferiores já tinham autorizado 
essas determinações a entrar em vigor. 
Fonte: https://goo.gl/N42yJf (Adaptado). 

 
Suprema Corte libera aplicação de veto migratório 
de Trump (04/12/2017) 
Em vitória para Donald Trump após uma longa batalha 
na Justiça, a Suprema Corte dos Estados Unidos 

autorizou a implementação total do terceiro veto migra-
tório do presidente americano, proibindo a entrada de 
cidadãos de seis países de maioria muçulmana.  
 

Versões do decreto 
Trump emitiu uma primeira versão do veto migratório 
em 27 de janeiro, sete dias após assumir a Casa 
Branca, mas teve que assinar outro decreto em março 
para substituí-lo e restringi-lo, devido a contínuos reve-
zes judiciais. O segundo decreto, reformulado, deixou 
de fora cidadãos do Iraque e modificou a provisão sobre 
refugiados sírios, ao proibir sua entrada no país por 
apenas 120 dias e não de maneira indefinida, como es-
tabelecia o veto original. A terceira versão do decreto 
foi emitida em 24 de setembro, data em que expirou o 
decreto anterior, com prazo indeterminado e devendo 
ser revisada a cada cem dias. Nela, o governo decidiu 
retirar os refugiados da restrição, bem como incluir Co-
reia do Norte e Venezuela - ausentes em versões ante-
riores -, indicando que a medida não se limita a países 
muçulmanos. Na ocasião, a Casa Branca justificou que 
a proibição se faz necessária para proteger a segu-
rança nacional dos EUA.  
Fonte: https://goo.gl/4Rcqma (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

- Desde o início de 2017, Donald Trump procura por meio de 
decretos suspender a entrada de imigrantes de países mul-
çumanos nos EUA. 
- Donald Trump justifica que a proibição se faz necessária 
para proteger a segurança nacional dos EUA.  
- O primeiro decreto foi emitido em janeiro de 2017 e proibia 
a entrada de imigrantes da Líbia, Sudão, Somália, Síria, Ira-
que, Irã e Iêmen e de refugiados. A justiça americana sus-
pendeu o decreto. 
- O segundo decreto foi emitido em março de 2017 e proibia 
a entrada de imigrantes da Líbia, Sudão, Somália, Síria, Irã e 
Iêmen e de refugiados (o segundo decreto tirou o Iraque da 
lista). A justiça americana suspendeu o decreto, no entanto, 
num segundo momento, liberou parcialmente e estabeleceu 
que os cidadãos listados no decreto pudessem entrar nos EUA 
se demonstrassem relação de boa-fé com alguém no país.  
- O terceiro decreto foi emitido em setembro de 2017 e proibia 
a entrada de imigrantes do Irã, Líbia, Síria, Iêmen, Somália e 
Chade (o Sudão foi substituído pelo Chade e o decreto não cita 
mais os refugiados), bem como a pessoas da Coreia do Norte 
e a alguns funcionários do governo venezuelano. A justiça li-
berou parcialmente, nos moldes do segundo. 
- Em dezembro de 2017, enfim, Donald Tump conseguiu au-
torização da Suprema Corte para implantar na íntegra seu 
decreto migratório.  
Lembre-se: Estão proibidos de entrarem nos EUA imigrantes 
provenientes de alguns países de maioria mulçumana, no 
caso Irã, Líbia, Síria, Iêmen, Somália e Chade, além de pes-
soas da Coreia do Norte e a alguns funcionários do governo 
venezuelano. 
 

FALANDO NISSO 

Trump retira EUA do Pacto Mundial da ONU sobre 
migração e refugiados (03/12/2017) 
Os Estados Unidos anunciaram sua retirada de um Pacto 
Mundial da ONU sobre proteção de migrantes e refugia-
dos, por considerá-lo "incompatível" com a política migra-
tória americana. Em setembro de 2016, os 193 membros 
da Assembleia Geral da ONU haviam adotado por una-
nimidade a Declaração de Nova York para os refugiados 
e os migrantes, que prevê a melhoria do gerenciamento 
internacional das crises migratórias, com apoio, recebi-
mento e ajuda para o retorno de migrantes e refugiados. 
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"A Declaração de Nova York compreende vários artigos 
que são incompatíveis com a política norte-americana de 
imigração e de refugiados e com os princípios definidos 
pela administração Trump em matéria de imigração”, expli-
cou, em nota, a missão dos Estados Unidos junto à ONU. 
Fonte: https://goo.gl/QGnBPj (Adaptado). 

 
2.8. QUESTÃO ISRAEL E PALESTINA 
O conflito entre Israel e Palestina foi tratado em alguns 
capítulos da apostila. No mês de dezembro de 2017, o 
caso foi alimentado por uma decisão polêmica do pre-
sidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que reco-
nheceu Jerusalém como capital de Israel.  

 
Entenda o conflito em torno de Jerusalém (05/12/2017) 
Se transferir embaixada dos EUA para cidade, Trump 
rompe com convenção internacional amplamente aceita e 
coloca em risco futura solução de paz para conflito israelo-
palestino. A disputa por Jerusalém se dá em diversos con-
textos: político, cultural e religioso. Após o primeiro conflito 
árabe-israelense (1947-49), a Cisjordânia e Jerusalém Ori-
ental ficaram sob o domínio da Jordânia, e a parte ocidental 
da cidade ficou sob o domínio de Israel. Durante a Guerra 
dos Seis Dias, em 1967, os israelenses reconquistaram Je-
rusalém Oriental - que, na época, era praticamente toda ha-
bitada por palestinos -, uniram-na à parte ocidental da ci-
dade, ocupada por judeus, em 1980 e declararam Jerusa-
lém a capital indivisível de Israel. Desde então, os desen-
tendimentos em torno da cidade voltaram a se agravar. Je-
rusalém é reivindicada como capital pelos dois lados do 
conflito. Com sua decisão, Trump corre o risco de, no mí-
nimo, colocar em risco a paz duramente mantida entre is-
raelenses e palestinos. 
Fonte: https://goo.gl/k4Lbcx (Adaptado). 

 
Trump cumpre promessa e reconhece Jerusalém 
como capital de Israel (06/12/2017) 
O presidente americano, Donald Trump, reconheceu Je-
rusalém como a capital de Israel, mudando radicalmente 
a história da política americana para o Oriente Médio. 
O presidente Donald Trump justificou a decisão dizendo 
que, historicamente, deixar de reconhecer a capital não 
ajudou em nada o processo de paz na região. 
Fonte: https://goo.gl/mQWnHz (Adaptado). 

 
Trump reconhece Jerusalém como capital de Israel 
(06/12/2017) 
O presidente Donald Trump anunciou que os EUA 
passam a reconhecer Jerusalém como a capital de 
Israel, revertendo quase sete décadas de política externa 
americana, e determinou o início dos preparativos para a 
transferência da embaixada americana de Tel Aviv para 
a disputada cidade. 
A ação isola os EUA em um dos assuntos mais polêmi-
cos de diplomacia. Líderes mundiais de diversos paí-
ses – aliados e rivais dos EUA – criticaram a decisão. 
Muitos temem que ela leve a um aumento da violência 
no Oriente Médio. 
Fonte: https://goo.gl/afbeCT (Adaptado). 

 
Protestos contra decisão de Trump têm confrontos 
entre palestinos e forças de Israel (07/12/2017) 
Palestinos tomaram as ruas da Cisjordânia e da faixa de 
Gaza em protesto à decisão do presidente dos EUA Donald 
Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. 
Há relatos de confrontos com as forças de segurança 
de Israel em diversos pontos da Cisjordânia e em 

trechos da fronteira de Gaza com Israel. Autoridades 
falam em dezenas de feridos.  
Fonte: https://goo.gl/96JYnq (Adaptado). 

 
Palestino morre e 80 são feridos em protestos na 
região de Jerusalém (08/12/2017) 
A decisão do presidente americano, Donald Trump, de 
considerar Jerusalém como a capital de Israel provocou 
uma onda de protestos. As agências de notícias falam 
em um palestino morto e 80 feridos. 
Fonte: https://goo.gl/G7u3NH (Adaptado). 

 
128 países votam na ONU contra a declaração de 
Trump sobre Jerusalém (22/12/2017) 
A Assembleia Geral da ONU, que representa os 193 
membros da organização, adotou uma resolução rejei-
tando a declaração em que o presidente ameri-
cano, Donald Trump, reconhece Jerusalém como capi-
tal de Israel. Ao todo, 128 países votaram a favor da 
resolução. EUA, Israel, Guatemala, Honduras e outros 
cinco países voltaram contra. Houve 35 abstenções, 
entre elas as do Canadá e do México. Antes da vota-
ção, Washington ameaçou retirar sua ajuda aos países 
que apoiassem a resolução, apesar de esta não ser de 
cumprimento obrigatório. 
Fonte: https://goo.gl/PHc5ZN (Adaptado). 
 

 

DIRETO AO PONTO 

 

Polêmica decisão de Donald Trump em relação a Israel: 
R: Reconheceu Jerusalém como capital israelense. 
 

Importante: Jerusalém é reivindicada por Israel e pelo Estado 
Palestino como capital de suas nações, no entanto, a ONU 
não reconhece. A decisão dos EUA é simbólica. 
 

Consequências imediatas da decisão: 
R: Protestos no mundo árabe e conflitos na região de Jerusa-
lém, com inúmeros feridos.  
A decisão de Trump pode colocar em risco a, já frágil, “paz” 
mantida entre israelenses e palestinos.  
 
Atenção: A Assembleia Geral da ONU, que representa os 193 
membros da organização, adotou uma resolução rejeitando 
a declaração em que o presidente americano, Donald 
Trump, reconhece Jerusalém como capital de Israel.  
 
 
2.9. NOTAS GERAIS SOBRE FATOS POLÍTICOS NO 
MUNDO 
 
IÊMEN 
O Iêmen enfrenta uma Guerra Civil desde 2014, marcada 
pela disputa entre o grupo xiita houthis e o governo sunita. 
Os houthis conquistaram várias regiões do país e o presi-
dente Abd Rabbuh Mansour Hadi fugiu para a Arábia Sau-
dita. A Arábia Saudita, de maioria sunita, lidera uma ali-
ança para combater os houthis. A Arábia Saudita impôs um 
bloqueio ao Iêmen para evitar que armas chegassem aos 
houthis. O fato impossibilita a importação e exportação no 
país, gerando uma estagnação econômica, com recessão, 
inflação e escassez de comida. Segundo a ONU, o Iêmen 
apresenta um quadro com 7,6 milhões de pessoas so-
frendo de desnutrição e falta de água potável. O Iêmen é 
considerado o país mais pobre do Oriente Médio. Em de-
zembro de 2017, o grupo rebelde houthis assassinou um 
ex-presidente do país.  
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Rebeldes dizem ter matado ex-presidente do Iêmen 
em ataque (04/12/2017) 
O ex-ditador do Iêmen Ali Abdallah Saleh foi morto por 
rebeldes houthis, ao sul da capital daquele país, Sanaa. 
Ali Abdallah Saleh presidiu o Iêmen por 33 anos antes 
de dobrar-se à pressão das ruas (eram tempos de Pri-
mavera Árabe) e ceder o poder em 2011 a Abd Rabbuh 
Mansour Hadi. Em 2014, ele se aliou aos rebeldes 
houthis, que são xiitas e têm apoio do Irã, para assumir 
o controle de Sanaa. Nos últimos dias, porém, Saleh 
havia mudado de lado novamente, fazendo gestos de 
reaproximação com o governo da Arábia Saudita, de 
maioria sunita, e anunciando o rompimento da aliança 
com os rebeldes, que o ameaçaram de morte. A crise 
entre Saleh e os houthis pelo controle das finanças e 
do poder, intensificada por suspeitas de contatos secre-
tos entre o ex-presidente e Riad, piorou a situação na 
capital iemenita, que eles controlavam juntos havia 
mais de três anos. Os combates entre esses ex-aliados 
deixaram pelo menos 125 mortos e 238 feridos nos dois 
lados, de acordo com a Cruz Vermelha. 
Fonte: https://goo.gl/p7oxNs (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Nome do país em guerra civil e que teve um ex-presidente 
assassinado:  
R: Iêmen 
Nome do ex-presidente do Iêmen assassinado:  
R: Ali Abdallah Saleh 
Características da morte: 
R: Foi morto por rebeldes houthis (xiitas), após romper com 
o grupo e se reaproximar do governo da Arábia Saudita (su-
nita), rival dos rebeldes.  
 
IRÃ 
Em dezembro de 2017, teve início no Irã uma série de 
protestos contra o governo. 
 
Irã diz que manifestantes 'pagarão o preço' por atos 
e restringe rede social (31/12/2017) 
Após novos protestos, o governo do Irã alertou que os 
manifestantes "pagarão o preço" por violarem as leis do 
país e restringiu o acesso às redes sociais. O presi-
dente Hasan Rowhani disse, em reunião com seu gabi-
nete, segunda a agência de notícias Mehr, que os ira-
nianos têm o direito de protestar e de criticar o governo, 
mas que suas ações não podem levar à violência. Em 
sua primeira fala nos quatro dias de protestos, Rowhani 
rebateu a declaração do presidente americano, Donald 
Trump, em apoio aos manifestantes: "aqueles que cha-
mam os iranianos de terroristas não têm porquê simpa-
tizar com nossa nação". A onda de protestos foi iniciada 
na última quarta-feira em Mashhad, a segunda cidade 
mais populosa do país, e se espalhou por todo o Irã. 
Desde então, mais de 80 pessoas já foram detidas. 
Fonte: https://goo.gl/sQQjNa (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Pontos importantes acerca dos protestos no Irã: 
- Em dezembro de 2017, começaram ondas de protestos 
contra o governo iraniano.  
- O Irã enfrenta inflação crescente e alto índice de desem-
prego. 
- O fator que desencadeou os protestos parece ter sido o au-
mento recente de até 40% nos preços de ovos e frangos. No 
entanto, pessoas ligadas ao governo vislumbram que os pro-
testos possuem apoio de outras nações, especificamente 
Arábia Saudita e EUA, com o intuito de desestabilizar o go-
verno. 

ÁFRICA DO SUL 
Em dezembro de 2017, a justiça da África do Sul man-
dou o Parlamento nacional abrir processo de impeach-
ment contra o presidente Jacob Zuma. 
 

Corte da África do Sul manda abrir processo para 
impeachment de Zuma (29/12/2017) 
A Justiça sul-africana decidiu que o Parlamento nacional 
falhou em sua obrigação de fiscalizar o presidente Jacob 
Zuma, acusado de usar dinheiro público para reformar 
sua casa. Com isso, a Corte Constitucional ordenou que 
o legislativo inicie um processo que pode levar ao impe-
achment do presidente. A revelação do uso indevido de 
dinheiro público é apenas um dos escândalos em que 
Zuma está envolvido e que ajudaram a derrubar sua apro-
vação e o apoio a seu partido, o CNA (Congresso Nacio-
nal Africano), que governou o país desde o fim do 
Apartheid em 1994. Apesar disso, Zuma sobreviveu aos 
pedidos da oposição para que o Congresso o removesse 
do cargo, já que o CNA tem ampla maioria na Casa. Isso 
levou um grupo de oposicionistas a recorrerem à Corte 
Constitucional –que tem papel semelhante ao Supremo 
Tribunal Federal no Brasil–, pedindo a abertura de um 
processo de impeachment contra Zuma. 
Fonte: https://goo.gl/xGzuKL (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

A Justiça da África do Sul determinou que o parlamento 
abrisse processo de impeachment contra o atual presidente. 
Nome do atual presidente da África do Sul: 
R: Jacob Zuma. 
Motivo da abertura do processo de impeachment: 
R: Suposto uso de dinheiro público para reformar sua casa. 
 
COREIA DO NORTE 
Ao longo do ano de 2017, a Coreia do Norte sofre di-
versas sanções do Conselho de Segurança da ONU de-
vido à realização de testes balísticos e nucleares. Em 
dezembro de 2017, a ONU estabeleceu uma nova san-
ção contra Coreia do Norte.  

 
Conselho de Segurança da ONU impõe novas san-
ções sobre Coreia do Norte (22/12/2017) 
O Conselho de Segurança da Organização das Nações 
Unidas impôs unanimemente novas sanções sobre a Co-
reia do Norte após seu mais recente teste de míssil ba-
lístico intercontinental, em uma ação que analistas disse-
ram poder ter um impacto significativo sobre a contur-
bada economia do país isolado. A resolução busca proi-
bir quase 90 por cento de exportações de produtos de 
petróleo refinado para a Coreia do Norte ao limitá-las a 
500 mil barris ao ano e, no que diplomatas disseram ter 
sido uma mudança de último minuto, exige a repatriação 
de norte-coreanos trabalhando no exterior dentro de 24 
meses, ao invés dos 12 meses propostos inicialmente. 
Fonte: https://goo.gl/qBhkwc (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

Novas sanções estabelecidas pelo Conselho de Segurança 
da ONU contra Coreia do Norte: 
R: Proibir quase 90 por cento de exportações de produtos de 
petróleo refinado para a Coreia do Norte ao limitá-las a 500 
mil barris ao ano.  
Motivo das Sanções: 
R: Retaliação e realização de teste de míssil balístico inter-
continental. 
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ECONOMIA 

 
1. CENÁRIO ECONÔMICO NO BRASIL 

 
1.1. REFORMA DA PREVIDÊNCIA 
A aprovação da Reforma da Previdência é um dos prin-
cipais objetivos políticos e econômicos do governo do 
presidente Michel Temer. Para conseguir o feito o go-
verno está realizando uma série de articulações, no en-
tanto, até o momento, não conseguiu o apoio suficiente 
para aprovar a reforma na Câmara dos Deputados.   
 

Governo está sem votos e sem data para a reforma 

da Previdência (01/12/2017) 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), voltou a 

afirmar que o governo segue sem os 308 votos sufici-

entes para aprovar a proposta de emenda à Constitui-

ção da reforma da Previdência e, por isso, a matéria 

ainda não tem data para ser colocada em votação. “Se 

conseguir, vamos votar neste ano, mas não posso dar 

uma data porque não tem voto.”, disse Rodrigo. 

A intenção do governo é aprovar a proposta em dois 

turnos na Câmara até 20 de dezembro, deixando a vo-

tação no Senado para o ano que vem. 

Fonte: https://goo.gl/Wm2Dst (Adaptado). 

 

Enquete aponta que governo não tem votos para 

aprovar Previdência na Câmara (01/12/2017) 

O governo do presidente Michel Temer não tem os vo-

tos necessários para aprovar a Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) da reforma da Previdência, de 

acordo com enquete publicada no jornal Folha de 

S.Paulo, que aponta que 212 deputados se declararam 

contra a proposta. Esse número inviabilizaria a aprova-

ção da reforma já que, por se tratar de uma PEC, ela 

precisa dos votos de 308 dos 513 deputados em dois 

turnos no plenário da Câmara para ser aprovada pela 

Casa e avançar para o Senado. 

Fonte: https://goo.gl/ErVSF8 (Adaptado). 

 
Maia adia para fevereiro votação da reforma da Pre-
vidência na Câmara (14/12/2017) 
Depois de muitas idas e vindas, o presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia, adiou para fevereiro o início da vo-
tação da reforma da Previdência. O adiamento da vota-
ção determinada por Maia teve repercussão negativa 
no mercado financeiro. A Bolsa de Valores de São 
Paulo caiu pelo segundo dia. O dólar atingiu a maior 
cotação desde junho: R$ 3,33. 
Fonte: https://goo.gl/iaH4Cf (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

Pontos importantes que você precisa saber a respeito da 

votação da Reforma da Previdência: 

- Para aprovar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 

da reforma da previdência, o governo precisa dos votos de 

308 dos 513 deputados. 

- O levantamento do governo e de outros órgãos mostra que 

não existem votos suficientes para aprovar a reforma. 

- A votação da reforma da previdência foi adiada para feve-

reiro de 2018. 

Fique de olho nos desdobramentos do caso.  

1.2. TAXA DE JUROS 
 

Banco Central corta juros e Selic cai para 7%, me-
nor patamar histórico (06/12/2017) 
Na última reunião do ano, o Copom (Comitê de Política 
Monetária do Banco Central) decidiu cortar a taxa bá-
sica Selic em 0,5 ponto percentual, para 7% ao ano, le-
vando o juro a seu menor patamar histórico. Foi a dé-
cima redução seguida do juro básico. A queda de 0,5 
ponto percentual representou nova redução do ritmo de 
corte do Banco Central –no encontro de outubro, a Se-
lic tinha caído 0,75 ponto percentual. Desde abril, 
quando o juro caiu de 12,25% para 11,25% ao ano, o 
Copom vinha promovendo cortes de um ponto percen-
tual. 
 

 
 
 
No comunicado divulgado após a decisão, o Copom in-
dicou que uma nova redução da taxa básica de juros 
pode ser "adequada" caso o cenário econômico evolua 
conforme a expectativa do BC. Segundo o BC, o com-
portamento da inflação permanece favorável.  
Fonte: https://goo.gl/DvWZy1 (Adaptado). 

 
 

 DIRETO AO PONTO 

A taxa básica de juros está em queda: 
- Desde 2016, o Banco Central vem promovendo seguidos 
cortes na taxa básica de juros (Selic). 
- Em dezembro de 2017, a taxa Selic foi reduzida de 7,5% 
para 7,0% ao ano.   
- A redução na taxa de juros está associada ao fato da infla-
ção estar controlada e visa à retomada do crescimento eco-
nômico, ao estimular a contratação de crédito e consequen-
temente turbinar o mercado. 
Atenção: Uma das características do último corte na taxa de 
juros foi a “diminuição no ritmo do corte”, que antes era de 
1% e/ou 0,75% e, agora, foi de 0,5%.  
 

 

FALANDO NISSO 

Indicador que reajusta o aluguel termina ano com 
primeira queda desde 2009 (28/12/2017) 
Pela primeira vez em oito anos, o indicador usado para 
reajustar os aluguéis terminou em queda. O Índice Ge-
ral de Preços – Mercado (IGP-M) acumulado em 2017 
ficou negativo em 0,52%. Isso quer dizer que consumi-
dores que têm contratos com vencimento em dezembro 
podem conseguir manter os valores do aluguel conge-
lados, dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
Fonte: https://goo.gl/cNy1dq (Adaptado). 
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1.3. EMPREGO 
O desemprego foi muito discutido em 2017, principal-
mente após o trimestre encerrado em abril, quando atin-
giu 13,6% e 14 milhões de pessoas. No capítulo do mês 
de setembro, a apostila destacou que as vagas com 
carteira assinada deram o primeiro sinal de recupera-
ção em dois anos. Porém, os resultados de novembro, 
publicados em dezembro, demonstraram que o cresci-
mento do emprego formal foi interrompido e as vagas 
com carteira assinada caíram ao menor nível em 5 
anos.  
 
Emprego formal interrompe 7 meses de alta 
(28/12/2017) 
A criação de vagas com carteira assinada pelo comér-
cio em novembro não foi suficiente para compensar as 
demissões dos demais setores, e a economia interrom-
peu um ciclo de sete meses de saldo positivo de criação 
de postos. No mês em que a reforma trabalhista entrou 
em vigor, o Brasil registrou mais demissões do que con-
tratações. O saldo ficou negativo em 12,3 mil vagas em 
novembro. Não é possível, no entanto, relacionar os 
cortes do mês passado à entrada em vigor das novas 
regras trabalhistas. 
 

 
 
Fonte: https://goo.gl/XA8aLj (Adaptado). 
 

 
Vaga com carteira assinada cai ao menor nível em 
5 anos (30/12/2017) 

O número de empregados com carteira assinada atin-

giu, em novembro, o menor nível dos últimos cinco 

anos, mostrou a Pnad Contínua, pesquisa nacional do 

IBGE. Mantem a tendência dos últimos meses, o de-

semprego segue em queda devido ao aumento da ge-

ração de vagas informais, sem a proteção e os benefí-

cios da lei trabalhista. O contingente de trabalhadores 

com carteira atingiu 33,2 milhões de pessoas no trimes-

tre encerrado em novembro, o menor nível da série ini-

ciada em 2012. Pelos critérios do IBGE estão na infor-

malidade o trabalhador sem carteira, quem atua por 

conta própria (pequenos empreendedores sem empre-

gados), e trabalhadores domésticos que não são forma-

lizados pelos patrões. É esse contingente que tem em-

purrado para baixo as taxas de desemprego. Muitos 

dos que perderam os empregos formais migraram para 

esses postos informais para manter a renda. No trimes-

tre encerrado em novembro, 11,2 milhões trabalhavam 

sem carteira.  
Fonte: https://goo.gl/crsQFv (Adaptado). 
 

DIRETO AO PONTO 

 

- O mês de novembro interrompeu um ciclo de sete meses 
de saldo positivo de criação de postos de trabalho.  
Atenção: Em novembro passou a vigorar a reforma traba-

lhista, no entanto, não é possível fazer relação entre a 
queda de empregos e a reforma. 
- No mês de novembro o número de empregados com car-

teira assinada atingiu o menor nível dos últimos cinco anos. 
Importante: Segundo dados do IBGE, o desemprego segue 
em queda, porém devido ao aumento da geração de vagas 

informais.  
 
 
1.4. COMBUSTIVEIS 

Nos capítulos anteriores da apostila, foi discutida a 

nova política de reajustes de combustíveis da Petrobras 

(que podem ser realizados diariamente) e a elevação 

dos preços. Entre os combustíveis reajustados, o que 

apresentou maior alta foi o gás de cozinha, aproxima-

damente 70% nos últimos seis meses. Diante disso, a 

Petrobras anunciou que irá rever a política de reajustes 

no preço do gás de cozinha. 

 
Vinculado ao preço internacional, gás de cozinha 
fica 68% mais caro (08/12/2017) 

De junho para cá, o preço do gás de cozinha ficou 68% 

mais caro com reajustes vinculados ao preço do gás no 

mercado internacional. Agora a Petrobras vai rever 

essa regra de correção. Nos últimos seis meses, a Pe-

trobras aumentou o preço do gás de cozinha cobrado 

das distribuidoras em 68%. O gás ficou tão caro que já 

mudou até o jeito de cozinhar. Esses aumentos aconte-

ceram porque o preço do gás de cozinha no Brasil é 

baseado no mercado internacional, e como os preços 

lá fora estão oscilando muito, a variação chega até as 

cozinhas brasileiras. O aumento desta semana foi o úl-

timo com base nessas regras. A Petrobras decidiu mu-

dar a metodologia para aliviar o bolso do consumidor, 

mas ainda não divulgou como será o novo cálculo. 
Fonte: https://goo.gl/R7PWtW (Adaptado). 

 

Gás abala orçamento de 67% dos brasileiros, mos-
tra Datafolha (08/12/2017) 

Dois em cada três brasileiros com mais de 16 anos 

(67%) avaliam que o gás de cozinha compromete muito 

o orçamento familiar, de acordo com pesquisa do Data-

folha. A maioria absoluta (86%) avalia que o preço su-

biu muito nos últimos seis meses. Desde junho, quando 

a Petrobras alterou sua política de preços para o com-

bustível, a alta acumulada no preço de venda do pro-

duto pelas refinarias soma 67,8%. Nas revendas, o 

preço do botijão teve aumento de 15%. A estatal anun-

ciou revisão na política, com o objetivo de "suavizar" o 

repasse das volatilidades do mercado internacional. 
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Fonte: https://goo.gl/p7kAKK (Adaptado). 
 

 DIRETO AO PONTO 

- No último semestre, o preço do gás de cozinha ficou 68% 
mais caro nas refinarias e cerca de 15% nas revendas.  
- Os reajustes são justificados pela variação do preço do gás 
no mercado internacional. 
- Em virtude dos sucessivos aumentos, a Petrobras anunciou 
que irá rever a sua política de reajuste para o gás de cozi-
nha.  
Importante: O aumento do gás de cozinha compromete, 
principalmente, o orçamento das famílias mais pobres.  
 

FALANDO NISSO 

Statoil adquire 25% do campo Roncador por US$ 2,9 
bilhões (18/12/2017) 
A gigante petroleira norueguesa Statoil anunciou a 
aquisição de 25% de participação na bacia do Ronca-
dor, campo petrolífero da bacia de Campos, por 2,9 bi-
lhões de dólares. A transação com a Petrobras “quase 
triplica a produção da Statoil” no país, disse a empresa 
em nota. O grupo já opera no campo Peregrino e um 
bloco petrolífero, ambos da bacia de Campos, além de 
outro bloco na bacia de Santos. A gigante do setor ener-
gético, que é 67% controlada pelo Estado norueguês, 
está aumentando investimentos fora do país para com-
pensar a queda da produção local. 
Fonte: https://goo.gl/xWVUyz (Adaptado). 

 

FIQUE DE OLHO  

Acerto entre gigantes busca elevar cotação global 
de petróleo (01/12/2017) 
Os maiores produtores mundiais de petróleo decidi-
ram prorrogar o acordo quanto à redução em sua 
produção de petróleo para cobrir todo o ano de 2018, 
a fim de reduzir os estoques excessivos e manter os 
preços acima dos US$ 60 por barril. A Arábia Saudita 
e a Rússia, cuja produção combinada responde por um 
quinto da oferta mundial de petróleo, se uniram para li-
derar um esforço de 24 países. A lista inclui tanto mem-
bros da Organização dos Países Exportadores de 
Petróleo (Opep) quanto não. O acordo, que prevê a re-
dução na produção de petróleo em 1,8 milhão, expiraria 
em março, se uma prorrogação não tivesse sido deci-
dida. 
Fonte: https://goo.gl/QLa3hA (Adaptado). 

 
1.5. POSSÍVEL ACORDO ENTRE BOEING E EMBRAER 
A Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A (Embraer) é 
uma holding responsável pela fabricação de aviões mi-
litares, comerciais, executivos ou agrícolas. Está entre 
as maiores fabricantes de jatos do mundo. Em dezem-
bro de 2017, a imprensa noticiou um possível acordo 
entre a Embraer e a empresa americana Boeing. 

 
Boeing faz oferta de parceria à Embraer (22/12/2017) 
Pressionada pela aquisição pela rival europeia Airbus 
da linha de jatos regionais da canadense Bombardier, 
a americana Boeing negocia parceria com a Embraer 
que pode levar à venda de alguma parte da operação 
da brasileira –líder deste nicho de mercado. Em nota 
com a Boeing, a Embraer foi lacônica ao confirmar as 
negociações. Disse que elas "encontram-se em tratati-
vas em relação a uma potencial combinação de seus 
negócios, em bases que ainda estão sendo discutidas". 
A notícia afetou fortemente o mercado. Na Bolsa brasi-
leira, as ações da Embraer chegaram a subir quase 
40%, fechando com alta de 25,5%. 
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Privatização garantiu ao governo poder de veto 
A privatização da Embraer ocorreu em 1994, no fim do 
governo Itamar Franco, por R$ 154,1 milhões -R$ 942,8 
milhões em valores atualizados pela inflação. Hoje, ela 
vale R$ 15 bilhões. Pelo acordo, o governo manteve 
uma "golden share", ação que lhe dá o direito a veto em 
uma série de assuntos, como a transferência de con-
trole acionário da companhia. 
Fonte: https://goo.gl/gF5KCh (Adaptado). 

 
Temer diz que não vai ceder o controle da Embraer 
para a americana Boeing (22/12/2017) 
O anúncio de um acordo entre a Boeing e a Em-
braer provocou protestos em São José dos Campos, 
sede da empresa brasileira. O Sindicato dos Metalúrgi-
cos protocolou uma carta pedindo à direção da Embraer 
detalhes sobre essa negociação com a Boeing. Mesmo 
que as empresas fechem um acordo, o negócio de-
pende da aprovação do Governo Federal, já que 
quando a Embraer foi privatizada, nos anos 90, foi in-
cluída uma cláusula chamada de "golden share". Em 
Brasília, o presidente Michel Temer disse que o go-
verno não vai concordar com a perda do controle acio-
nário da Embraer.  
Fonte: https://goo.gl/6KZmLt (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

- Boeing e Embraer, duas das quatro maiores empresas de 
aeronaves executivas do mundo, negociam uma parceria 
que pode formar um gigante do setor. 
- A Embraer é uma empresa privada, no entanto, no seu pro-
cesso de privatização, o governo brasileiro ficou com uma 
ação denominada "golden share", que dá direito a vetar o 
acordo. 
- O presidente Michel Temer indicou que o governo não vai 
concordar com a perda do controle acionário da Embraer. 
Fique de olho nos desdobramentos do caso. 
 
 
2. CENÁRIO ECONÔMICO NO MUNDO 

 
2.1. BOLSA FAMÍLIA NA ITÁLIA 
A Itália possui aproximadamente 4,7 milhões de pes-
soas vivendo em condição de pobreza absoluta. Influ-
enciado pelo caso brasileiro e com o objetivo de reduzir 
a pobreza no país, o governo italiano implantou um pro-
grama similar ao Bolsa Família: o Reddito di Inclusione.  
 
“Bolsa Família” da Itália entra em vigor em 1º de de-
zembro (23/11/2017) 
A partir de 1º de dezembro, cerca de 490 mil famílias 
na Itália poderão solicitar a "renda de inclusão social" 
(ReI), projeto criado pelo governo do primeiro-ministro 
Paolo Gentiloni para combater a pobreza no país. Em 
um primeiro momento, o benefício pagará até 485 eu-
ros por mês (R$ 1,86 mil, segundo a cotação atual) a 
núcleos familiares com menores de idade, deficientes, 
mulheres grávidas a quatro meses do parto e maiores 
de 55 anos desempregados. A quantia será definida de 
acordo com o número de pessoas na família. O benefí-
cio será concedido por um período máximo de 18 me-
ses, mas poderá ser renovado por mais 12 depois de 
meio ano. Em contrapartida, a família deverá participar 
de um projeto personalizado de reinserção no mercado 
de trabalho. 
Fonte: https://goo.gl/kPK44P (Adaptado). 

'Bolsa Família italiano' pagará até R$ 1.900 por mês 
a cidadãos pobres (30/11/2017) 
O governo italiano inaugura nesta sexta-feira (1°/12) 
um programa social semelhante ao Bolsa Família bra-
sileiro. O Reddito di Inclusione (renda de inclusão) en-
tregará entre R$ 720 e R$ 1.870 ao mês por família, a 
partir do número de integrantes — o valor máximo cor-
responde a cinco ou mais pessoas. A Itália calcula que 
4,7 milhões de pessoas, em uma população de 60 mi-
lhões, vivem em situação de pobreza absoluta. As ins-
crições abrem em 1º de dezembro, mas só começa a 
pagar a assistência a partir de 1° de janeiro. Será dada 
prioridade a casos de maior vulnerabilidade: lares com 
menores de idade, com algum caso de deficiência 
grave, com mulheres grávidas ou com desempregados 
maiores de 55 anos. Com esses critérios, o governo es-
pera auxiliar 1,8 milhão de pessoas neste primeiro ano. 
Fonte: https://goo.gl/J65Goz (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Nome do país que criou um programa social “similar” ao 
Bolsa Família brasileiro: 
R: Itália. 
Importante: O Reddito di Inclusione (renda de inclusão) en-
tregará entre R$ 720 e R$ 1.870 ao mês por família, a partir 
do número de integrantes.  
 
 
2.2. REFORMA FISCAL NOS ESTADOS UNIDOS 
Em dezembro de 2017, o presidente Donald Trump 
conseguiu aprovar no Senado uma de suas principais 
propostas de campanha: a Reforma Fiscal.  
 
Senado dos EUA aprova reforma fiscal de Trump 
que beneficia empresas (02/12/2017) 
O Senado norte-americano aprovou a reforma fiscal 
mais profunda dos últimos 30 anos no país, abrindo ca-
minho para a primeira grande vitória política de Donald 
Trump.  
Fonte: https://goo.gl/g825C8 (Adaptado). 

 
Republicanos chegam a acordo sobre reforma fis-
cal de Trump (13/12/2017) 
Os republicanos da Câmara dos Representantes e do 
Senado dos Estados Unidos chegaram a um acordo 
para harmonizar as propostas de reforma tributária 
aprovadas pelas duas casas. Como os textos são dife-
rentes, era necessário igualá-los para permitir sua 
chancela definitiva.   
Fonte: https://goo.gl/6C98FV (Adaptado). 

 

Entenda os principais pontos da reforma fiscal de 
Trump (20/12/2017) 
Na reta final do ano, o governo Trump conseguiu apro-
var a tão defendida reforma tributária. Na prática, po-
rém, a primeira grande mudança fiscal nos Estados Uni-
dos em 30 anos é abrangente e divide opiniões: desde 
a redução dos impostos cobrados das empresas de 
35% para 21%, passando pela exploração de petróleo 
em áreas de reserva ambiental até o aumento do déficit 
fiscal do país. 
 
Redução de Impostos: Enquanto a nova legislação re-
duz permanentemente a taxa de imposto das corpora-
ções — de 35% para 21% —, os cortes de impostos 
para indivíduos e famílias são temporários: irão durar 
somente até 2025.  
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Aumento do déficit: Apesar de os republicanos defen-
derem uma "disciplina fiscal", a nova lei prevê um acrés-
cimo de US$ 1,5 trilhão, ao longo de uma década, à dí-
vida de US$ 20 trilhões do país — a maior do mundo. 
 
Exploração de petróleo: O projeto de lei permite que 
o santuário natural “Alasca: Refúgio Nacional Ártico da 
Vida Selvagem” seja perfurado para exploração de pe-
tróleo e gás. 
A reforma também versa sobre: um novo limite de US$ 
10 mil na dedução federal em impostos relacionados a 
renda; dedução de crédito para crianças; revoga parte 
do Obamacare; e restaura alguns benefícios fiscais.  
Fonte: https://goo.gl/wHzvp3 (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

- Proposta aprovada por Donald Trump no Senado: 
R: Reforma Fiscal. 
- Características da Reforma Fiscal: 
R: A reforma versa sobre vários fatos, mas os pontos de maior 
destaque são: a redução permanentemente da taxa de im-
posto das corporações — de 35% para 21%; acréscimo de US$ 
1,5 trilhão na dívida do país; a exploração de gás e petróleo no 
“Alasca: Refúgio Nacional Ártico da Vida Selvagem”.  
Importante: Segundo Donald Trump, a reforma fiscal estimu-
lará o crescimento econômico dos EUA.  
 
2.3. MERCOSUL E UNIÃO EUROPEIA 
O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) é um bloco 
econômico que reúne Argentina, Brasil, Paraguai, Uru-
guai e Venezuela (atualmente suspensa). A União Eu-
ropeia (UE) uma união econômica e política de 28 Es-
tados-membros (Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, 
Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Es-
panha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Ir-
landa, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Pa-
íses Baixos (Holanda), Polônia, Portugal, Reino Unido, 
República Tcheca, Romênia, Suécia e Croácia) inde-
pendentes situados na Europa. O Mercosul e a UE ne-
gociam um acordo comercial a cerca de 20 anos. No 
final do ano de 2017 o acordo esteve próximo de sair, 
no entanto, foi adiado para 2018.  
 
Acordo Mercosul-União Europeia avança, mas fica 
agora para 2018 (12/12/2017) 
A assinatura do acordo entre a União Europeia (UE) e o 
Mercado Comum do Sul (Mercosul), que vem sendo ne-
gociado há quase 20 anos, foi adiada para o início do pró-
ximo ano. A ideia dos dois blocos era anunciar o acordo 
em Buenos Aires, no encerramento da 11ª Conferência 
Ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC). 
O objetivo, segundo os negociadores, era dar uma sinali-
zação aos 164 países-membros da OMC de que os dois 
blocos regionais estão comprometidos com a liberaliza-
ção do comércio, em um momento de ressurgimento do 
protecionismo em todo o mundo. Segundo fontes próxi-
mas aos negociadores, a assinatura do acordo deve ocor-
rer no início de 2018, mas não há data marcada.  
Fonte: https://goo.gl/kVZJfV (Adaptado). 

 
Mercosul só tem olhos para o acordo com a União 
Europeia: “do ano que vem não passa” (23/12/2018) 
Se tem algo que não sai da cabeça de diplomatas 
dos países do Mercosul é o tal do acordo comercial 
com a União Europeia. Negociado por mais de duas dé-
cadas, previsto para ser assinado ainda em 2017, ele 

deve sair do papel apenas em 2018. Por enquanto, os 
principais entraves para a conclusão das negociações 
foram o limite de entrada das exportações agropecuá-
rias na Europa e os prazos para liberar o intercâmbio 
de bens industriais. O Mercosul quer ampliar a cota de 
exportação de carne bovina para além das 70.000 to-
neladas anuais, já aceitas pela União Europeia. Mas há 
uma resistência dos pecuaristas da França. Já o Brasil 
tenta elevar o porcentual de etanol a ser vendido para 
o mercado europeu. Quando tratam da venda de pro-
dutos industrializados, os europeus querem redução ta-
rifária para uma cesta de produtos em um período de 
dez anos, os sul-americanos, querem que isso ocorra 
daqui a 15 anos. 
Fonte: https://goo.gl/TW61dK (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Mercosul e UE negociam um acordo comercial;  
- As negociações entre os blocos econômicos foi um dos pon-
tos de destaque da última reunião da Organização Mundial 
do Comércio (OMC), realizada em dezembro de 2017, na Ar-
gentina; 
- A assinatura do acordo deve ocorrer em 2018; 
- As negociações se concentram em dois aspectos: a cota de 
entrada das exportações agropecuárias na Europa e os pra-
zos para liberar o intercâmbio de bens industriais.  
- A Europa aceita ampliar a cota de carne bovina que pode 
entrar sem tarifas, mas o Mercosul ainda a considera insufi-
ciente; 
Importante:  - O Brasil que ampliar a exportação de etanol; 
- Em relação aos bens industriais, as partes negociam a libe-
ralização de produtos e em quantos anos poderão começar 
sem tarifas. A Europa quer que sejam dez anos e o Mercosul 
busca estendê-la para quinze. 
Atenção: O acordo entre os blocos é representativo e impor-
tante para o livre comércio, pois o mundo vive um aumento 
da discussão sobre o protecionismo comercial, principal-
mente após a chegada de Donald Trump ao poder nos Esta-
dos Unidos.   
 

FALANDO NISSO 

Mercosul avança em acordos comerciais 
(21/12/2017) 
Em dezembro de 2017, ocorreu a reunião de Cúpula 
do Mercosul em Brasília. Temer anunciou a assina-
tura de um acordo de compras públicas entre os pa-
íses do bloco. Por ele, países do bloco poderão con-
correr em licitações públicas de órgãos federais em 
condições iguais. Temer justificou a expulsão da Vene-
zuela por descumprir a cláusula de "defesa democrá-
tica" necessária para quem integra o bloco. No final da 
reunião, Temer transmitiu a presidência do Mercosul 
ao presidente do Paraguai, Horácio Cartes.  
Fonte: https://goo.gl/oDb6og (Adaptado). 

 
2.4. BREXIT 
O termo “Brexit” é a união das palavras Britain (Grã-
Bretanha) e Exit (saída, em inglês) e faz referência ao 
processo de saída do Reino Unido da União Europeia. 
Em 2016, numa decisão histórica, a população do 
Reino Unido decidiu em referendo deixar a União Euro-
peia (UE). Em março de 2017, a primeira-ministra The-
resa May acionou o Artigo 50 do Tratado de Lisboa, 
marcando oficialmente o início do processo de divórcio 
dos outros 27 países. Em dezembro de 2017, ocorre-
ram alguns avanços na negociação do Brexit. 
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Reino Unido e UE chegam a acordo, e Brexit avança 
para segunda fase (08/12/2017) 
Representantes do Reino Unido e da União Europeia 
(UE) anunciaram terem chegado a um acordo na pri-
meira fase das negociações da saída dos britânicos do 
bloco, conhecido como Brexit. Com isso, tudo indica 
que as partes partem agora para uma segunda fase, 
mais delicada, de conversas. Nesta, devem ser discuti-
dos como ficam os acordos comerciais após a separa-
ção, programada para acontecer em março de 2019. A 
notícia é uma vitória parcial para a primeira-ministra do 
Reino Unido, Theresa May, sob pressão nos últimos 
meses, tanto por escândalos em seu gabinete quanto 
pelo avanço lento das negociações com Bruxelas. 
Fonte: https://goo.gl/HJWDcX (Adaptado). 

 
Reino Unido e UE chegam a acordo para avançar 
negociações do 'brexit' (08/12/2017) 
A União Europeia e o Reino Unido entraram em acordo 
para avançar as negociações sobre a saída britânica do 
bloco, após uma série de concessões da primeira-mi-
nistra Theresa May, incluindo a promessa de não levan-
tar uma fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte. 
Com as propostas de May, o bloco econômico agora 
está disposto a discutir um acordo comercial para o dia 
em que o Reino Unido sair definitivamente — a separa-
ção é chamada de "brexit" e está prevista para 2019. 
Essa segunda etapa deve ser aprovada durante uma 
cúpula europeia neste dia 14 e começar de fato após 
fevereiro. O anúncio do avanço nas negociações foi 
feito no dia em que o prazo se esgotava. 
Fonte: https://goo.gl/q3yUqh (Adaptado). 
 

DIRETO AO PONTO 

É importante saber que o termo Brexit faz referência a saída 
do Reino Unido da União Europeia, bem como ter ciência 
que este processo não foi consolidado e ainda está sendo 
negociado. 
Reino Unido e União Europeia chegaram a alguns acordos 
no final de 2017:  
- O Reino Unido prometeu que não haverá uma fronteira rí-
gida entre Irlanda e Irlanda do Norte; 
- Cidadãos europeus no Reino Unido poderão permanecer 
no país, assim como os britânicos residindo na União Euro-
peia; 
- O Reino Unido pagará aproximadamente $ 220 bilhões no 
processo de divórcio e continuará contribuindo com a União 
Europeia nos anos de 2019 e 2020.  
Fique de olho: Nos próximos meses devem ocorrer desdobra-
mentos sobre a negociação, principalmente sobre questões 
econômicas.  
Lembre-se: O Reino Unido é constituído por Inglaterra, País 
de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. 
A primeira-ministra do Reino Unido chama-se Theresa May. 
 

2.5. REFORMA DA PREVIDÊNCIA NA ARGENTINA 
Em dezembro de 2017, após muitos protestos, o go-
verno argentino conseguiu aprovar a Reforma da Pre-
vidência. 
 

Violência se agrava em protestos contra reforma da 
Previdência na Argentina (18/12/2017) 
A violência registrada do lado de fora da sede do Con-
gresso da Argentina entre grupos de manifestantes e a 
polícia se agravou durante sessão que discute a polê-
mica reforma da Previdência no país, proposta pelo 

governo. A oposição pede que a sessão seja suspensa. 
Segundo o jornal Página 12, por volta das 18h (19h em 
Brasília) o saldo era de 81 feridos. De acordo com o 
Ministério da Saúde do país, mais de 60 pessoas foram 
atendidas em hospitais. A situação chegou a tal ponto 
que, apesar da determinação de que a segurança no 
entorno do Congresso caberia somente à polícia de Bu-
enos Aires, o contingente não foi suficiente e decidiu-se 
pela intervenção de agentes da Polícia Federal e da 
Gendarmaria, uma força de natureza militar que res-
ponde diretamente ao Executivo nacional. 
Fonte: https://goo.gl/yKkhEd (Adaptado). 
 

Argentina ignora clamor popular e aprova reforma 
da previdência (19/12/2017) 
O Congresso do país precisou de mais de 17 horas 
para debater e aprovar a polêmica reforma da previdên-
cia promovida pelo presidente Mauricio Macri. A re-
forma saiu por 128 votos a favor e 116 contra. Macri 
conseguiu aprovar o projeto na segunda tentativa, de-
pois que a primeira sessão foi suspensa por conta dos 
graves distúrbios na rua. 
Fonte: https://goo.gl/dpSYwj (Adaptado). 

 
Principais pontos da reforma da Previdência apro-
vada na Argentina (19/12/2017) 
A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou a re-
forma da Previdência após mais de 12 horas de deba-
tes e com manifestações pelas ruas. 
Principais mudanças: muda a fórmula de mobilidade 
que beneficia 17 milhões de argentinos, entre eles apo-
sentados, pensionistas e beneficiários de programas so-
ciais. Em vez do ajuste semestral, com base em 50% 
pela evolução dos salários e 50% pela arrecadação, os 
benefícios passarão a ser atualizados em 70% pela vari-
ação da inflação oficial e os 30% restantes serão ajusta-
dos pela variação do RIPTE, um índice do Ministério do 
Trabalho que mede a evolução do salário dos funcioná-
rios públicos. Além disso, o reajuste deixará de ser se-
mestral e se aplicará a cada trimestre. O efeito imediato 
dessa mudança é que em março de 2018, ao invés do 
reajuste semestral referente ao período entre julho e de-
zembro, que rondaria os 12%, será aplicada uma nova 
fórmula referente aos meses de julho a setembro, que 
corresponde a um aumento menor, de 5,7%. 
Fonte: https://goo.gl/YD4Zk4 (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Nome do país sul-americano que aprovou a reforma da pre-
vidência: 
R: Argentina; 
Principal ponto da Reforma da Previdência argentina: 
R: Mudança no cálculo de reajuste das aposentadorias e pen-
sões. As aposentadorias e pensões eram até então reajusta-
dos semestralmente a partir de índices como evolução dos 
salários e arrecadação previdenciária. A reforma prevê que o 
aumento passe a ser regido pelos índices de inflação auferi-
dos trimestralmente. Pela regra nova, o próximo reajuste 
será de 5,7%, enquanto que pela regra anterior ficaria entre 
12% e 14%. 
Importante: A proposta de reforma da Previdência na Argen-
tina não traz modificações na idade mínima obrigatória ou 
tempo de contribuição para aposentadoria. 
Atenção: A reforma da previdência gerou enorme polêmica 
e foi marcada por protestos e conflitos violentos entre mani-
festantes e a polícia.  
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2.6. BITCOIN 
A bitcoin é uma moeda virtual. Ela é produzida de forma 
descentralizada por milhares de computadores, manti-
dos por pessoas que “emprestam” a capacidade de suas 
máquinas para criar bitcoins e registrar todas as transa-
ções feitas. O processo de nascimento de uma bitcoin, 
chamado de “mineração”, ocorre quando os computado-
res conectados à rede competem entre si na resolução 
de problemas matemáticos. Quem ganha, recebe um 
bloco da moeda. O nível de dificuldade dos desafios é 
ajustado pela rede, para que a moeda cresça dentro de 
uma faixa limitada, que é de até 21 milhões de unidades 
até o ano de 2140. A bitcoin não é controlada por um 
Banco Central. Além da mineração, é possível possuir 
bitcoins comprando unidades em casas de câmbio espe-
cíficas ou aceitando a criptomoeda ao vender coisas.  As 
moedas virtuais são guardadas em uma espécie de car-
teira, criada quando o usuário se cadastra no software. 
Depois do cadastro, a pessoa recebe um código com le-
tras e números, chamado de “endereço”, utilizado nas 
transações. Quando ela quiser comprar um jogo, por 
exemplo, deve fornecer ao vendedor o tal endereço. O 
valor da bitcoin segue as regras de mercado, ou seja, 
quanto maior a demanda, maior a cotação. 
Fonte: https://goo.gl/xC8wmq (Adaptado). 

 
Em 2017, a Bitcoin ganhou destaque no noticiário de-
vido a estreia no mercado futuro da Bolsa de Chicago e 
pela sua expressiva valorização. 
 
Bitcoin estreia no mercado futuro da Bolsa de Chi-
cago a mais de US$ 20 mil (18/12/2017) 
O bitcoin é uma moeda digital que não está sujeita a 
regulações de nenhum governo ou banco central. As 
transações são feitas digitalmente, sem nenhum banco 
intermediar. Como o dinheiro em espécie, o bitcoin per-
mite que os usuários gastem ou recebam os recursos 
de forma anônima, ou em grande parte anônima, atra-
vés da internet. Milhares de computadores no mundo 
validam transações e adicionam novos bitcoins ao sis-
tema. Existem outras moedas digitais, mas o bitcoin é 
a mais popular. Uma semana depois da primeira nego-
ciação no mercado futuro dos Estados Unidos, o bitcoin 
agora estreia numa das maiores bolsas de futuros e op-
ções do mundo: Chicago Mercantile Exchange (do 
grupo CME). O contrato futuro da moeda digital para 
janeiro teve preço inicial de US$ 20.650, mas nesta se-
gunda-feira já era negociado a US$ 18.817. 
Fonte: https://goo.gl/bwW3Wo (Adaptado). 

 
Bitcoin estreia em mais uma bolsa e mostra amadu-
recimento (18/12/2017) 
O bitcoin deu mais um grande passo ao estrear na 
maior bolsa de futuros do mundo, a CME, em Chicago. 
Para analistas, o movimento significa um amadureci-
mento do mercado das moedas digitais. “A negociação 
na bolsa cria uma percepção de maior confiança, de 
maior maturidade das moedas digitais, além de dar 
maior liquidez para a moeda, com negociações cons-
tantes”, explica Sandra Rogenfisch, head da área de 
tecnologia e economia digital do Vinhas & Redenschi 
Advogados. 
Fonte: https://goo.gl/tzWYiD (Adaptado). 

 
Bitcoin cai 25% em apenas um dia (22/12/2017) 
Após o "boom" e o exorbitante aumento de preços, o 
bitcoin começou a apresentar consecutivas quedas. Em 

apenas 24 horas, a criptomoeda foi de US$ 17 mil para 
US$ 12,5 mil. Vale lembrar também que, até a semana 
passada, a moeda virtual tinha um preço de US$ 20 mil, 
o que mostra uma queda ainda mais acentuada no pe-
ríodo. Com isso, é como se tivessem sido "apagados" 
cerca de US$ 121 bilhões do mercado neste tempo. 
Fonte: https://goo.gl/R8WLtK (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Inicialmente, é interessante conhecer as principais caracte-
rísticas da Bitcoin: 
- É uma moeda virtual; 
- Produzida de forma descentralizada por milhares de com-
putadores (processo chamado de mineração); 
- Não é controlada por nenhum Banco Central; 
- A cotação segue a lei da oferta e da procura. 
Em um segundo momento, é importante se atentar para os 
acontecimentos envolvendo a Bitcoin: 
- Entrada no mercado futuro da Bolsa de Chicago; 
- Valorização recorde. A moeda digital saiu de menos de US$ 
1.000 para atingir quase US$ 20.000 em dezembro. 

 

FALANDO NISSO 

Bolsas globais têm o melhor desempenho da histó-
ria (30/12/2017) 
As Bolsas globais nunca subiram tanto como neste ano, 
aproveitando o bom momento da economia global e o 
dinheiro barato de bancos centrais dos países ricos e 
deixando de lado turbulências como as ameaças prote-
cionistas do americano Donald Trump, o temor de um 
ataque nuclear pela Coreia do Norte e o calote da Ve-
nezuela. O índice de ações da Bloomberg, que reúne 
dados de 96 Bolsas de Valores, teve valorização (em 
dólar) de 64,3% no ano. Uma parte dessa história se 
deve ao desempenho do PIB mundial. A economia glo-
bal deve ter neste ano o seu melhor desempenho desde 
2010. Os EUA estão no seu melhor momento em três 
anos, e a China (a segunda economia do mundo) está 
em um ritmo de crescimento de 6,9% nos nove primei-
ros meses do ano, superior à meta do governo (cerca 
de 6,5%). Esse cenário tem favorecido as multinacio-
nais, que vem mostrando resultados melhores e estão 
sendo premiadas com a valorização de suas ações na 
Bolsa. 
Fonte: https://goo.gl/vnpR1o (Adaptado).  
 
 

SOCIEDADE 

 
 

1. CENÁRIO SOCIAL NO BRASIL 
 
 

1.1. QUESTÃO RACIAL 
No capitulo do mês de novembro, a apostila destacou o 
fato do jornalista William Waack, da Rede Globo de te-
levisão, ser acusado de declaração racista. Em dezem-
bro de 2017, a emissora anunciou a saída do jornalista 
da empresa. 
 
 

Demitido da Globo por racismo, William Waack 
pode estar de partida para o SBT (23/12/2017) 
Após ter seu contrato rescindido com a TV Globo por fazer 
comentários racistas, o jornalista William Waack pode es-
tar de partida para o SBT.  
Fonte: https://goo.gl/RVvgjJ (Adaptado). 
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Tramontina abre Jornal da Globo anunciando saída 
de William Waack (24/12/2017) 
Carlos Tramontina comandou a edição do “Jornal da 
Globo”, na madrugada do último sábado, 23, no lugar 
de William Waack, e comentou sobre a saída do jorna-
lista da Rede Globo, anunciada na sexta-feira, 22, após 
escândalo envolvendo racismo. 
"Antes de começar a edição do 'Jornal da Globo', eu 
vou ler o comunicado divulgado pela TV Globo e Wil-
liam Waack, que apresentava este jornal desde 2005", 
disse o apresentador do “SP2”. 
O comunicado dizia: "A TV GLOBO e o jornalista deci-
diram que o melhor caminho a seguir é o encerramento 
consensual do contrato de prestação de serviços que 
mantinham. A TV GLOBO reafirma seu repúdio ao ra-
cismo em todas as suas formas e manifestações. E rei-
tera a excelência profissional de Waack e a imensa con-
tribuição dele ao jornalismo da TV GLOBO e ao brasi-
leiro. E a ele agradece os anos de colaboração". 
Fonte: https://goo.gl/gGZwS3 (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Nome do jornalista da Rede Globo demitido após acusação 
de racismo: 
R: William Waack, apresentador do Jornal da Globo.  
Importante: A acusação é baseada em um vídeo que circulou 
nas redes sociais, onde supostamente o jornalista “xinga” al-
guém por buzinar e insinua que o ato é “coisa de preto”. 
 

FALANDO NISSO 

Cotista tem nota boa na universidade, mas recua 
em cursos com matemática (10/12/2017) 
Uma das principais perguntas no debate sobre cotas 
em universidades públicas é se alunos beneficiados 
conseguem acompanhar a faculdade. Os dados mos-
tram que aqueles que entram por esse caminho se for-
mam com desempenho próximo aos demais alunos em 
pouco mais da metade dos cursos. A nota deles é infe-
rior, porém, especialmente nas exatas. Dos dez cursos 
em que os cotistas estão mais atrás dos demais, sete 
são dessa área. 
Fonte: https://goo.gl/94bUh5 (Adaptado). 

 

1.2. ASSÉDIO SEXUAL 
Fatos associados a violência sexual contra mulheres fo-
ram abordados em diversas oportunidades ao longo da 
apostila. No mês de dezembro de 2017, uma pesquisa 
realizada pelo Datafolha diagnosticou um fato “cho-
cante”: aproximadamente 42% das mulheres relatam 
ter sofrido assédio sexual.  
 
42% das mulheres relatam ter sofrido assédio se-
xual, diz Datafolha (23/12/2017) 
Pelo menos quatro em cada dez brasileiras já relataram 
ter sofrido assédio sexual, segundo pesquisa Datafo-
lha. O instituto mostrou que o índice de mulheres que 
já vivenciaram o problema é de 42%. A pesquisa entre-
vistou 1.427 brasileiras com 16 anos ou mais em no-
vembro. A margem de erro é de dois pontos percentu-
ais. O índice de mulheres que relatam ter sofrido assé-
dio sexual sobe para 45% se consideradas apenas as 
mulheres de 16 a 24 anos. Em relação ao nível de es-
colaridade, o percentual é maior entre as mulheres com 
nível superior – 44%, contra 13% das mulheres que têm 
até o ensino fundamental. 
Segundo o levantamento, o assédio acontece com 
maior frequência na rua e no transporte público. 

 
 

A pesquisa revelou também que os relatos de assédio 
são maiores conforme o tamanho da cidade. Nos muni-
cípios com até 50 mil habitantes, 30% dizem ter sido 
vítimas, enquanto nos que têm mais de 500 mil habitan-
tes, a taxa sobe para 57%. 

 

 
Fonte: https://goo.gl/Twsfrf (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- 42% das mulheres relatam terem sofrido assédio sexual; 
- O principal local de assédio sexual é a rua; 
- A faixa etária que mais sofre com assédio sexual é a entre 
16 e 24 anos; 
- As mulheres de cor “amarela” são as que mais sentem o 
assédio sexual.  
 

FALANDO NISSO 

Movimento 'MeToo' é Personalidade do Ano para a 
revista 'Time' (06/12/2017) 
O movimento The Silence Breakers, que através da 
hashtag #MeToo (ou "eu também", em tradução livre) 
mostrou por meio das redes sociais as pessoas vítimas de 
assédios e/ou abusos sexuais, foi escolhido como a Per-
sonalidade do Ano da revista norte-americana Time. A pu-
blicação destaca as inúmeras denúncias contra o produtor 
de Hollywood, Harvey Weinstein, surgidas durante o ano 
e como esse fato provocou uma onda de denúncias de 
abusos e assédios dentro da indústria do entretenimento 
nos Estados Unidos - e por consequência, no mundo.  
Fonte: https://goo.gl/QtViN3 (Adaptado). 
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1.3. GREVE DA POLÍCIA NO RIO GRANDE DO 
NORTE 
Em dezembro de 2017, teve início no estado do Rio 
Grande do Norte uma greve de policiais militares, civis 
e agentes penitenciários. Para conter a onda de violên-
cia, o governo do estado teve que recorrer ao governo 
federal. 
 
Com greve de policiais, Rio Grande do Norte fecha 
comércio (20/12/2017) 
Em meio a uma greve de policiais militares, civis e agen-
tes penitenciários, o governo do Rio Grande do Norte pe-
diu à Presidência da República reforço no efetivo da 
Força Nacional e envio das Forças Armadas ao Estado. 
Os servidores cruzaram os braços, por causa do atraso 
no pagamento da remuneração de novembro e do 13.º 
salário. Os PMs diminuíram o número de agentes e via-
turas nas ruas da capital e do interior. Já a Polícia Civil 
só fazia flagrantes - todas as investigações e cumpri-
mento de mandados estão suspensas. Pelo menos 18 
veículos foram roubados na madrugada desta quarta na 
Grande Natal. A média diária na região é de sete regis-
tros por madrugada. Também houve três tentativas de 
explosão a bancos para roubo - movimento considerado 
atípico. Além da redução do funcionamento do comércio, 
durante o ápice das compras de Natal, bancos interrom-
peram os serviços de caixas eletrônicos, temendo novas 
tentativas de explosão.  
Fonte: https://goo.gl/G4ND7K (Adaptado). 
 

Governo federal autoriza reforço das Forças Arma-
das na segurança do RN (29/12/2017) 
O governo federal autorizou o envio de 2 mil homens 
das Forças Armadas para o Rio Grande do Norte. Essa 
é a terceira vez só este ano que o Rio Grande do Norte 
recebe o apoio do Exército para fazer o patrulhamento 
no estado. Os militares ajudarão na segurança na 
Grande Natal e em Mossoró, onde ataques, saques e 
arrastões estão acontecendo com maior frequência 
desde que a polícia deixou de ir para as ruas. Policiais 
e bombeiros estão dentro dos quartéis em protesto con-
tra o atraso nos salários de novembro e a falta de pa-
gamento do 13º. Desde o início da paralisação das po-
lícias Civil e Militar, há dez dias, já foram registrados 
mais de 450 roubos e arrombamentos. 
Fonte: https://goo.gl/Yphbja (Adaptado). 
 

Com PM parada, Exército chega ao RN, e Forças Ar-
madas assumem a operação (30/12/2017) 
Em meio a uma paralisação de policiais no Rio Grande 
do Norte e à escalada nos índices de violência, as For-
ças Armadas começaram a atuar nas ruas da capital, 
Natal. No total, 2.800 militares serão enviados, con-
forme anunciado pelo ministro da Defesa, Raul Jung-
mann. Os militares atuarão, sobretudo, na região me-
tropolitana de Natal e em Mossoró. Caso necessário, 
as tropas podem ser deslocadas para outras cidades do 
Estado. A preocupação do governo se deve à proximi-
dade do Ano Novo, quando aumenta o fluxo de turistas 
na região. Diante disso, o governador transferiu às For-
ças Armadas o controle da operação, que está prevista 
para durar até dia 12 de janeiro, podendo ser estendida.  
Fonte: https://goo.gl/idDRrg (Adaptado). 
 

DIRETO AO PONTO 

- Nome do estado brasileiro com greve de policiais milita-
res, civis e agentes penitenciários: 
R: Rio Grande do Norte. 

- Motivo da greve 
R: Atraso no pagamento da remuneração de novembro e do 
13.º salário. 
- Consequência da greve: 
R: Aumento nos índices de violência. 
Atenção: O Governo federal autorizou o reforço das Forças 
Armadas na segurança do RN.   
Fique de olho nos desdobramentos do caso.  
 
1.4. NOTÍCIAS GERAIS SOBRE O CENÁRIO SOCIAL 
NO BRASIL  
 

Comitê que outorga refúgio no Brasil tem passivo 
de 27 mil pedidos (01/12/2017) 
Se o Comitê Nacional para os Refugiados (Conare) 
mantiver o ritmo atual de avaliação de pedidos de refú-
gio de cidadãos estrangeiros, vai levar mais de 20 anos 
para responder às 27.500 solicitações acumuladas. 
Isso sem contar os 15.643 venezuelanos que pediram 
a proteção até 1º de novembro deste ano. A análise dos 
requerimentos deles consumiria mais 12 anos. O cál-
culo é de João Akira Omoto, procurador federal dos di-
reitos do cidadão do Ministério Público Federal, e con-
sidera a média de casos julgados pelo Conare por ano. 
O número de venezuelanos pedindo refúgio ao governo 
brasileiro explodiu: cresceu 363% nos primeiros dez 
meses de 2017, na comparação com os 12 meses de 
2016, quando houve 3.375 solicitações. De todas as so-
licitações de 2016, apenas 14 foram aprovadas.  
Fonte: https://goo.gl/BtrvHJ (Adaptado). 
 

Brasil é 2º país com pior noção da própria realidade 
(06/12/2017) 
Os brasileiros têm a tendência de perceber um quadro 
pior do que a realidade ou têm pouca familiaridade com 
características do seu próprio país. Segundo uma pes-
quisa realizada em 38 países, os brasileiros só ficam à 
frente dos sul-africanos em um ranking que mede a per-
cepção equivocada que as pessoas têm da realidade à 
sua volta. Elaborado pelo Instituto Britânico Ipsos Mori, 
o levantamento confrontou dados oficiais com a percep-
ção que as pessoas têm deles. As perguntas dos entre-
vistadores incluem temas como taxa de homicídios, cri-
minalidade de estrangeiros, consequências de ataques 
terroristas, saúde, religião, consumo de álcool, entre 
outros. O ranking da pesquisa, chamado Índice de Per-
cepção Equivocada, é liderado por África do Sul, Brasil, 
Filipinas, Peru e Índia. Já o outro extremo da lista, que 
mostra os países onde a população mostrou estar 
atenta à sua realidade é encabeçado por Suécia, Noru-
ega, Dinamarca, Espanha e Montenegro. 
Fonte: https://goo.gl/h3pw7X (Adaptado). 
 

Brasil é o terceiro país com mais presos no mundo, 
diz levantamento (08/12/2017) 
O Brasil é o terceiro país com mais presos no mundo. 
De acordo com o Levantamento Nacional de Informa-
ções Penitenciárias (Infopen) de 2015 e 2016, a popu-
lação carcerária no ano retrasado foi de 698.618, e de 
726.712 em 2016. A comparação com outras nações só 
foi feita em 2015. O Infopen é um banco de dados do 
Departamento Penitenciário Nacional (Depen) do Mi-
nistério da Justiça. Naquele ano, o Brasil (698,6 mil) ul-
trapassou a Rússia (646,1 mil) e só ficou abaixo de Es-
tados Unidos (2,14 milhões) e China (1,65 milhão). 
Logo após o Brasil, vem a Índia, em quinto, com 419,62 
mil detentos.  
Fonte: https://goo.gl/Gf31jT (Adaptado). 
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2. CENÁRIO SOCIAL NO MUNDO 
 
2.1. CASAMENTO GAY 
Em dezembro de 2017, seguindo o exemplo de diver-
sos outros países, a Austrália aprovou a legalização do 
casamento gay.  
 
Parlamento da Austrália aprova lei que legaliza o ca-
samento gay no país (07/12/2017) 
O Parlamento da Austrália aprovou a lei que legaliza o 
casamento entre pessoas do mesmo sexo no país. 
Apenas quatro deputados votaram contra a lei. A lei já 
havia sido confirmada pelo Senado com ampla maioria 
(43 a 12) na semana passada e contava com o apoio 
dos dois principais partidos do país, o conservador Par-
tido Liberal e o Trabalhista, de centro-esquerda. 
A maioria da população (62%) também defendeu a me-
dida em uma consulta popular realizada em novembro 
por correio. A Austrália é o 27º país do mundo a legali-
zar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. 
 

 
Fonte: https://goo.gl/b3Er7z (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Nome do país na Oceania que aprovou recentemente a le-
galização do casamento gay: 
R: Austrália.  
Importante: A legalização do casamento gay na Austrália 
ocorre após mais de vinte tentativas frustradas.  
Atenção: Em 2017, a Alemanha também aprovou a legaliza-
ção do casamento gay.  
 
2.2. TERRORISMO 
Em todos os meses a apostila faz menções a atentados 
terroristas. Os atentados terroristas ocorridos em de-
zembro de 2017 tiveram pouca representatividade na 
mídia, mas não devem ser descartados.  

ONU denuncia atentado ‘desprezível’ que deixou 
mais de 40 mortos no Afeganistão (29/12/2017) 
A Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganis-
tão (UNAMA) denunciou duramente o ataque terrorista 
realizado num centro cultural xiita em Cabul. Atentado a 
bomba deixou mais de 40 mortos e mais de 80 feridos. 
Ato foi descrito como “desprezível” pela ONU e criticado 
por visar deliberadamente civis. A UNAMA afirmou que o 
Estado Islâmico (ISIL) reivindicou a autoria do ataque. 
Fonte: https://goo.gl/RMdDC8 (Adaptado). 

 

Atirador deixa mortos e feridos em igreja no Egito 
(29/12/2017) 
Dez pessoas morreram e ao menos cinco ficaram feri-
das depois que um homem armado atacou uma igreja 
cristã copta em Helwan, no sul do Cairo. Em abril, ex-
plosões em duas igrejas cristãs coptas no Egito deixa-
ram ao menos 44 mortos e mais de 100 feridos. O pri-
meiro alvo foi um templo em Tanta, a quinta maior ci-
dade do país, seguido de um ataque em Alexandria, a 
segunda mais populosa cidade egípcia. Os ataques fo-
ram reivindicados pelo grupo Estado Islâmico (EI).  A 
minoria cristã representa 10% dos 100 milhões de ha-
bitantes nesse país de maioria muçulmana. 
Fonte: https://goo.gl/E2tSaV (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Países que sofreram os principais atentados terroristas em 
dezembro de 2017: 
R: Afeganistão e Egito. 
Características do atentado terrorista no Afeganistão: 
R: Uma bomba deixou mais de 40 mortos num centro cultural 
xiita em Cabul. 
Características do atentado terrorista no Egito: 
R: Um homem armado matou dez pessoas em uma igreja 
cristã copta. 
Atenção: Ambos os ataques foram reivindicados pelo grupo 
terrorista Estado Islâmico. 
 

FALANDO NISSO 

Ataque rebelde mata soldados da ONU no Congo 
(08/12/2017) 
Ao menos 14 soldados das Nações Unidas foram mor-
tos e outros 53 ficaram feridos num ataque perpetrado 
por um grupo rebelde na República Democrática do 
Congo, segundo informou a organização. Cinco solda-
dos congoleses também morreram no atentado. Agên-
cias de notícias internacionais informaram que a região 
vem sendo frequentemente atacada por militantes das 
Forças Democráticas Aliadas (FDA), grupo rebelde 
considerado uma organização terrorista pelo governo 
de Uganda, país onde ele está instalado. A ONU acre-
dita ser essa a milícia responsável pelo ataque. 
Fonte: https://goo.gl/ZmWaZi (Adaptado). 
 

FIQUE DE OLHO 

Putin agradece a Trump por alerta da CIA que frus-
trou atentado na Rússia (17/12/2017) 
O presidente russo Vladimir Putin, telefonou ao colega 
norte-americano, Donald Trump, para agradecê-lo pela 
informação que permitiu à Rússia impedir um ataque 
terrorista em seu território. De acordo com o relato de 
Moscou, foi a agência de espionagem norte-americana 
CIA que informou e permitiu a órgãos de segurança da 
Rússia prender os responsáveis pelo possível ataque. 
O ataque frustrado seria executado na catedral de Ka-
zansky, em São Petersburgo, segunda maior cidade da 
Rússia, e em outras localidades da cidade que atraem 
grande número de pessoas. 
Fonte: https://goo.gl/vsyzTH (Adaptado). 
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CULTURA 

 
1.1. LEI ROUANET 
A Lei Rouanet (8.313/91) institui o Programa Nacional 
de Apoio à Cultura (Pronac), que tem o objetivo de 
apoiar e direcionar recursos para investimentos em pro-
jetos culturais. Em dezembro de 2017, o Ministério da 
Cultura divulgou novas regras da Lei Rouanet.  
 
MinC divulga novas regras da Lei Rouanet (01/12/2017) 
O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, anunciou a 
nova Instrução Normativa (IN) da Lei Federal de Incen-
tivo à Cultura (8.313/91), mais conhecida como Lei 
Rouanet, principal mecanismo de fomento à Cultura no 
Brasil e impulsionador da produção das atividades cria-
tivas, que representam 2,64% do PIB nacional. 
Dentre as principais mudanças, a nova IN traz maior 
atratividade aos patrocinadores dos projetos culturais, 
o que deverá ampliar o número de projetos com efetiva 
captação para sua realização. Ao mesmo tempo, pas-
sará a permitir o patrocínio a projetos inovadores de 
empreendedores culturais iniciantes, para que se con-
solidem no mercado. As novas regras também refor-
çam a desconcentração regional, com incentivos ao in-
vestimento em regiões e estados com histórico de pou-
cos projetos culturais.  
Fonte: https://goo.gl/nf4nD2 (Adaptado). 

 
Mudança na Rouanet eleva preço máximo de in-
gresso e esclarece publicidade (05/12/2017) 
Aumento do teto de projetos que podem captar recur-
sos, manejo mais flexível de verba e abertura para no-
vos empreendedores são algumas das mudanças na 
Lei Rouanet, em vigor por meio de uma instrução nor-
mativa. Esta é a segunda mudança do principal meca-
nismo de fomento à cultura do país neste ano.  
Fonte: https://goo.gl/cYMcsH (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

O governo anunciou uma nova Instrução Normativa (IN) da 
Lei Federal de Incentivo à Cultura (8.313/91). 
Entre as mudanças, destacam-se: 
- Diminuição no número de artigos, de 136 para 73 artigos; 
- Permissão para patrocinador destacar a sua marca em 
ações de marketing; 
- Admissão de projetos de empreendedores iniciantes;  
- Ajuste no teto de remuneração do proponente, que teve li-
mitação alterada de 20% para 50% do valor total do projeto; 
- Permissão para o aumento no preço dos ingressos, que ti-
veram o limite máximo alterado de R$150 para R$225.  
- Incentivo a descentralização dos projetos. 

* 
1.2. BASE NACIONAL CURRICULAR COMUM (BNCC) 
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um do-
cumento que visa nortear o ensino nas escolas do Bra-
sil. É uma espécie de referência dos objetivos de apren-
dizagem de cada uma das etapas de sua formação. A 
Base Nacional é uma ferramenta que visa a orientar a 
elaboração do currículo específico de cada escola, sem 
desconsiderar as particularidades metodológicas, soci-
ais e regionais de cada uma. Em dezembro de 2017, foi 
aprovada e homologada a Base Nacional Comum Cur-
ricular dos ensinos infantil e fundamental. 
 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) dos ensi-
nos infantil e fundamental é aprovada (15/12/2017) 
A nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para 
os ensinos infantil e fundamental foi aprovada em vota-
ção no Conselho Nacional de Educação (CNE). A 

BNCC dá diretrizes para orientar a elaboração dos cur-
rículos das redes municipais, estaduais e federal de en-
sino, tanto nas escolas públicas quanto particulares. O 
novo documento não trata do ensino médio. A base cur-
ricular para o ensino médio ainda será avaliada poste-
riormente pelo CNE. 
 

Destaques e próximos passos: 
- Ensino religioso ganha diretrizes sobre o que deve ser 
ensinado do 1º ao 9º ano; 
- Alfabetização deve ser concluída até o segundo ano; 
- Orientações sobre identidade de gênero devem ser 
discutidas por comissão do CNE; 
- Redes municipais, estaduais e federal precisam ree-
laborar seus currículos segundo a BNCC; 
- Material didático terá que ser produzido segundo as 
novas diretrizes; 
- Implementação deve estar completa até início do ano 
letivo de 2020; 
Fonte: https://goo.gl/U3Lb4t (Adaptado). 

 

Governo homologa nova Base Nacional Comum Cur-
ricular dos ensinos infantil e fundamental (20/12/2017) 
Em cerimônia no Palácio do Planalto com a presença do 
presidente Michel Temer e do ministro da Educação, Men-
donça Filho, o governo federal homologou a Base Nacio-
nal Comum Curricular (BNCC) para os ensinos infantil e 
fundamental. O documento trata da educação infantil (cre-
che e pré-escola) e do ensino fundamental (1º ao 9º ano). 
A BNCC estabelece as diretrizes para elaboração dos 
currículos das redes municipais, estaduais e federal de 
ensino. A base orienta tanto escolas públicas quanto 
particulares. 
Fonte: https://goo.gl/WCPXqh (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

O que é Base Nacional Comum Curricular (BNCC): 
R:  É um documento dá diretrizes para orientar a elaboração 
dos currículos das redes municipais, estaduais e federal de 
ensino, tanto nas escolas públicas quanto particulares. 
Qual o fato novo envolvendo a BNCC: 
R: O governo aprovou e homologou a BNCC referente aos ensi-
nos infantil (creche e pré-escola) e fundamental (1º ao 9º ano). 
Importante: A BNCC do ensino médio ainda será discutida 
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).  
Quais as principais características da BNCC aprovada: 
R: Estabelece diretrizes para o ensino religioso do 1º ao 9º 
ano; antecipa o processo de alfabetização, que agora deve 
ser concluído até o segundo ano; enfatiza que currículos mu-
nicipais, estaduais e federais, bem como o material didático, 
devam ser elaborados segundo a BNCC; cita que orientações 
sobre identidade de gênero devem ser discutidas por comis-
são do CNE. 
 
1.3. SEBASTIÃO SALGADO 
Sebastião Salgado é um renomado fotógrafo brasileiro. 
Nasceu na cidade de Aimorés, em Minas Gerais, em 
1944, mas devido às perseguições políticas empreen-
didas pela Ditadura Militar, ele foi obrigado a bus-
car asilo político em Paris, em 1969, onde viveu a maior 
parte da vida desde então. O trabalho de Sebastião Sal-
gado é caracterizado por fotos em branco e preto e, 
principalmente, por abordar questões sociais. É um dos 
principais e mais venerados fotógrafos da atualidade, 
no campo da fotojornalismo. Em dezembro de 2017, 
Sebastião Salgado ingressou na Academia de Belas 
Artes da França.  
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Sebastião Salgado entra para a Academia de Belas 
Artes francesa (06/12/2017) 
Pela primeira vez, um brasileiro ingressa na Academia 
de Belas Artes da França. O fotógrafo Sebastião Sal-
gado tomará posse em Paris, nesta quarta (6), na ca-
deira do também fotógrafo Lucien Clergue (1934-2014). 
Criado há dez anos, o setor fotográfico da academia é 
um dos menos numerosos entre as 52 cadeiras da ins-
tituição. Além do brasileiro, outros três profissionais o 
compõem: os franceses Jean Gaumy e Yann Arthus-
Bertrand e o marroquino Bruno Barbey. 
Conhecido pelas imagens em preto e branco que refle-
tem, em sua maioria, problemas sociais, Salgado vive 
em Paris desde os anos 1960, mas vem ao Brasil com 
frequência. Aos 73 anos, ele é considerado um dos 
mais importantes fotógrafos brasileiros.  
Fonte: https://goo.gl/nrEJ8K (Adaptado). 

 
Sebastião Salgado retrata índios na Amazônia; 
(17/12/2017) 
O fotógrafo brasileiro mais importante e reconhecido do 
mundo transforma a maior floresta da Terra em estúdio 
para produzir o que talvez seja seu último grande pro-
jeto: 'Amazônia'. Seu olhar está voltado aos povos au-
tóctones do país, indígenas classificados como de 
pouco contato com a "cultura branca", caso dos koru-
bos. 
 

 
 
Fonte: https://goo.gl/X7bNh2 (Adaptado). 

 
 

DIRETO AO PONTO 

Quem é Sebastião Salgado: 
R: Um dos maiores fotógrafos brasileiros. 
O que se destaca na obra de Sebastião Salgado: 
R: A abordagem de questões sociais. O fotógrafo também é 
adepto de fotos em branco e preto. 
O que aconteceu com Sebastião Salgado: 
R: Ingressou na renomada Academia de Belas Artes da 
França. É o primeiro brasileiro a fazer parte da academia. 
Fique de Olho: A última produção de Sebastião Salgado é de-
nominada 'Amazônia' e retrata índios autóctones do Brasil, 
os korubos. 
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SEQUÊNCIAS LÓGICAS 

 
Dada uma determinada sequência lógica, que pode ser 
uma sequência numeral ou figural, devemos perceber a 
lógica proposta para a formação da sequência e aplicá-
la na continuação pedida pelo enunciado da questão. 
As sequências numerais mais comuns em provas de 
concursos públicos são: 

 

1- Progressão Aritmética 

 
PA de 1ª Ordem. 
 
É toda sequência onde cada termo (an), a partir do se-
gundo, é igual ao anterior adicionado a uma constante, 
chamada de razão da PA e indicada por “r”. 
 

Dada a sequência: (a1, a2, a3,..., an) sendo n  N*, cha-
mamos a esta sequência de PA de 1ª ordem se a2 = 
a1+r, a3 = a2+r,..., an = an-1+r. 
 
Dada a sequência: (2, 5, 8,..., 29), a1 = 2, a2 = 5, a3 = 
8,..., an = 29. 
 
 
Classificação 
 
Para r = 0, temos uma PA chamada de PA constante. 
 
(11, 11, 11, 11, 11, 11)  
 
Para r > 0, temos uma PA chamada de PA crescente. 
 
(11, 13, 15, 17, 19, 21, 23) r = 2 
 
Para r < 0, temos uma PA chamada de PA decrescente. 
 
(23, 20, 17, 14, 11, 8, 5) r = -3 
 
 
Propriedades 
 
I- Cada termo, a partir do segundo, menos o anterior, 
será igual à razão (r) da PA. 
 
Dada a PA: (2, 5, 8, 11, 14, 17), temos que:  
a2 – a1 = r, ou seja, 5 - 2 = 3, 
a3 – a2 = r, ou seja, 8 – 5 = 3, 
a4 – a3 = r, ou seja, 11 – 8 = 3, 
Portanto, r = 3. 
 
Dada a PA: (15, 13, 11, 9, 7, 5), temos que: 
a2 – a1 = r, ou seja, 13 – 15 = -2, 
a3 – a2 = r, ou seja, 11 – 13 = -2, 
a4 – a3 = r, ou seja, 9 – 11 = -2, 
Portanto, r = -2. 
 
II- Cada termo, a partir do segundo, é igual à média arit-
mética entre o seu antecedente e o seu consequente. 
 
Dada a PA: (15, 13, 11, 9, 7, 5), temos que: 
 

a2 = 
2

aa 31
, ou seja, a2 = 13

15




2

11
 

 

Dada a PA: (2, 5, 8, 11, 14, 17), temos que: 
 

a4 = 
2

aa 53 
, ou seja, a4 = 11

4




2

18
 

 
III- A soma dos extremos de uma PA é igual ao dobro do 
termo médio, quando houver. 
 
Para haver termo médio, em uma sequência qualquer, 
essa sequência deverá ser formada por um número ím-
par de termos. 
 
Dada a PA: (2, 5, 8, 11, 14, 17, 20), temos que: 
a1 + a7 = 2 . a4, ou seja, 2 + 20 = 22 = 2 . 11 
 
 
Termo Geral da PA 
 
Conforme as definições vistas, podemos determinar: 
 
a1 = a1 

a2 = a1 + r 
a3 = a2 + r ou a1 + 2r 
a4 = a3 + r ou a1 + 3r 
a5 = a4 + r ou a1 + 4r 
 

 

 
Podemos perceber que o valor que multiplica “r” é sem-
pre um a menos que o valor do índice do termo da PA. 
 
Assim, podemos escrever a fórmula do TERMO GERAL 
da PA. 
 

an = a1 + (n-1)r 
 
Onde: “a1” é o primeiro termo, “an” é o termo de ordem 
n, “n” é o número de termos e “r” é a razão da PA. 
 
Dada a PA: (2, 5, 8, 11, 14,...), qual o valor do termo de 
índice 9? 
 
an = a1 + (n-1)r 
a9 = 2 + (9-1) 3 
a9 = 2 + 8.3 
a9 = 2 + 24 
a9 = 26 
 
Pela fórmula do termo geral podemos determinar qual-
quer componente da PA, desde que se saibam os res-
tantes. 
 
 
Soma dos Termos da PA. 
 
A soma de todos os termos de uma PA, (a1 + a2 + a3 +... 
+ an), será dada pela fórmula: 
 

n
2

)a(a
S n1

n 


  

 
Dada a PA: (15, 13, 11, 9, 7, 5), temos que a soma de 
todos os seus termos será igual a 60. 
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60S
2

120
S

.6
2

515
S

6
2

)a(15
S

6

6

6

6
6













 

 
As sequências em PA obedecem a uma lei de formação 
que relaciona, entre si, os seus termos. 
 
Para uma PA de 1ª ordem, essa lei de formação é dada 
por uma relação do 1º grau em “n”, ou seja, an = An + B. 
 
Seja a sequência: (5, 9, 13, 17). 
 
É uma PA de 1ª ordem, pois a diferença entre todos os 
seus termos é constante (r = 4), portanto, seu termo ge-
ral poderá ser definido por: 
 
an = An + B 
a1 = A.1 + B = 5 
a2 = A.2 + B = 9 
a3 = A.3 + B = 13 
a4 = A.4 + B = 17 
 
Dada a PA: (15, 13, 11, 9,...), qual o valor do termo de 
número 6. 
 
Em a1 “n” vale 1, portanto, A.1 + B = 15. 
Em a2 “n” vale 2, portanto, A.2 + B = 13.  
 
Multiplicando a 1ª equação por –1 e montando um sis-
tema teremos: 
 

2A

13B2A

15BA








 

 
 
Substituindo na 1ª equação:  
 
 

17B

215B

15B2

15BA









 

 
 
Assim, A = -2 e B = 17. 
 
a6 = A.6 + B 
a6 = -2.6 + 17 
a6 = -12 + 17 
a6 = 5 
 
O 6º termo dessa PA vale 5. 
 

PA de 2ª Ordem. 
 
Uma PA de 2ª ordem é aquela onde a diferença entre os 
termos da sequência formada pelas suas diferenças, é 
constante. 
 
Dada a sequência (3, 5, 9, 15, 23, 33), pode-se dizer que 
não temos, à primeira vista, uma PA, pois a diferença 
entre seus termos não é constante, mas a diferença en-
contrada nos termos da sequência das suas diferenças 
(2, 4, 6, 8, 10), é constante (r = 2). 
 
Como já vimos, as sequências em PA obedecem a uma 
lei de formação que relaciona, entre si, os seus termos. 
 
Para uma PA de 2ª ordem, essa lei de formação é dada 
por uma relação do 2º grau em “n”, ou seja, an = An² + 
Bn + C. 
 
Seja a sequência: (2, 5, 11, 20, 32, 47). 
 
É uma PA de 2ª ordem, pois a diferença entre os termos 
da sequência formada pelas suas diferenças (3, 6, 9, 12, 
15) é constante (r = 3), portanto, seu termo geral poderá 
ser definido por: 
 
an = An² + Bn + C 
a1 = A . 1² + B . 1 + C ou A + B + C. 
a2 = A . 2² + B . 2 + C ou 4A + 2B + C. 
a3 = A . 3² + B . 3 + C ou 9A + 3B + C. 
a4 = A . 4² + B . 4 + C ou 16A + 4B + C. 
a5 = A . 5² + B . 5 + C ou 25A + 5B + C. 
  
 
Dada a PA: (2, 4, 11, 23,...), qual o valor do termo de 
número 6. 
 
Em a1 “n” vale 1, portanto, A . 1² + B . 1 + C = 2 ou A + 
B + C = 2. 
Em a2 “n” vale 2, portanto, A . 2² + B . 2 + C = 4 ou 4A + 
2B + C = 4. 
Em a3 “n” vale 3, portanto, A . 3² + B . 3 + C = 11 ou 9A 
+ 3B + C = 11. 
 
 
Montando o sistema, teremos: 
 
2ª equação – 1ª equação: 
(4A + 2B + C = 4) – (A + B + C = 2) = 3 A + B = 2. 
 
Para facilitar a montagem do sistema, vamos multiplicar 
a equação acima por “2”, portanto, teremos: 
6A + 2B = 4.   
 
3ª equação – 1ª equação: 
(9A + 3B + C = 11) – (A + B + C = 2) = 8A + 2B = 9. 
 
Subtraindo as duas últimas equações: 
(8A + 2B = 9) – (6 A + 2B = 4) = 2A = 5. 
Portanto, A = 2,5.   
 
Se 3A + B = 2, então 3. 2,5 + B = 2 
Assim, B = -5,5. 
 
Se A + B + C = 2, então 2,5 – 5,5 + C = 2 
Assim, C = 5. 
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Aplicando os valores encontrados: 
 
A = 2,5 
B = -5,5 
C = 5 
 
an = An² + Bn + C 
 
Como queremos o termo de número 6: 
 
a6 = A . 6² + B . 6 + C 
a6 = 36A + 6B + C 
a6 = 36 . 2,5 + 6(-5,5) + 5 
a6 = 90 – 33 + 5 
a6 = 62 
 
 
2- Progressão Geométrica 
 
É toda sequência onde cada termo (an), a partir do se-
gundo, é igual ao anterior multiplicado por uma cons-
tante, chamada de razão da PG, e indicada por “q”.  
 

Dada a sequência: (a1, a2, a3,..., an) sendo n  N*, cha-
mamos a esta sequência de PG se a2 = a1.q, a3 = a2.q,..., 
an = an-1 . q. 
 
Dada a sequência: (2, 4, 8,..., 32), a1 = 2, a2 = 4, a3 = 
8,..., an = 32. 
 
 
Classificação 
 
Para a1 > 0 e q > 1 ou a1 < 0 e 0 < q < 1, temos uma PG 
chamada de PG crescente. 
 
(3, 9, 27, 81, 243) q = 3 
(-2; -1; -0,5; -0,25; -0,125) q = 0,5 
 
Para a1 > 0 e 0 < q < 1 ou a1 < 0 e q > 1, temos uma PG 
chamada de PG decrescente. 
 
(18; 9; 4,5; 2,25; 1,125) q = 0,5 
(-2, -6, -18, -54, -162) q = 3 
 
Para q < 0, temos uma PG chamada de PG alternante. 
 
(2, -4, 8, -16, 32, -64, 128) q = -2 
(-3, 9, -27, 81, -243, 729) q = -3. 
 
Para q = 1, temos uma PG chamada de PG constante. 
 
(-2, -2, -2, -2, -2) 
(9, 9, 9, 9, 9) 
 
 
Propriedades 
 
I- Cada termo, a partir do segundo, dividido pelo anterior, 
será igual à razão (q) da PG. 
 
Dada a PG: (2, 4, 8, 16, 32), temos que: 
a2 : a1 = q, ou seja, 4 : 2 = 2. 
a3 : a2 = q, ou seja, 8 : 4 = 2. 
a4 : a3 = q, ou seja, 16 : 8 = 2. 
Portanto, q= 2. 
 

II- Cada termo, a partir do segundo, é igual à raiz qua-
drada do produto entre o seu anterior e o seu posterior. 
 
Dada a PG: (3, 12, 48, 192), temos que:  
 

a2 = 31.aa , ou seja, a2 = 3.48 , a2 = 

12144   

 

a3 = 42.aa , ou seja, a3 = 19212  , a3 = 

482304   

 
 
III- O produto dos extremos é igual ao termo médio ao 
quadrado, quando houver. 
 
Dada a PG: (4, 8, 16, 32, 64, 128, 256), temos que: 
a1 . a7 = (a4)², ou seja, 4 . 256 = 1024. 
 
 
Termo Geral da PG 
 
Conforme as definições vistas, podemos determinar: 
 
a1 = a1 

a2 = a1q 
a3 = a2q ou a1q² 
a4 = a3q ou a1q³ 
 

 

Podemos perceber que o valor do expoente de “q” é 
sempre um a menos que o valor do índice do termo da 
PG. 
 
Assim, podemos escrever a fórmula do TERMO GERAL 
da PG. 
 

1n
1n qaa   

 
Onde: “a1” é o primeiro termo, “an” é o termo de ordem 
n, “n” é o número de termos e “q” é a razão da PG. 
 
Dada a PG (5, 10, 20, 40,...), qual o valor do termo de 
número 8? 
 

1n
1n qaa   

640

1285

25 7







 

8

8

8

18
18

a

a

a

qaa

 

 
Pela fórmula do termo geral podemos determinar qual-
quer componente da PG, desde que se saibam os res-
tantes. 
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Soma dos Termos da PG Finita 
 
Para q = 1. 
Como a PG é constante, então a soma de todos os seus 
termos (n) será dada por a1 . n. 
 
Dada a PG: (2, 2, 2, 2, 2), qual é a soma de seus termos? 
q = 1, a1 = 2 e n = 5, portanto, a soma dos seus termos 
é 2 . 5 = 10. 
 
Para q ≠ 1, a soma de todos os termos da PG (a1 + a2 + 
a3 +... + an) será dada pela fórmula: 
 

1-q

1)(qa
S

n
1

n


  

 
Dada a PG: (10, 30, 90, 270, 810), temos que a soma de 
todos os seus termos será igual a 1210. 
 
 

1210S
2

2420
S

2

24210
S

2

124310
S

1-3

1)10(3
S

5

5

5

5

5

5














 

 
 
3- Números Triangulares  
 
São sequências numerais associadas à construção de 
triângulos equiláteros. Essas sequências são formadas 
por números Naturais (N). 
 
Os seis primeiros números triangulares são, 1; 3; 6; 10; 
15 e 21, conforme representados nas figuras triangula-
res abaixo. 
 

 
 
 
    
 

Assim, podemos definir que, o número triangular de or-
dem 1 é igual a 1, o número triangular de ordem 2 é igual 
a 3, o número triangular de ordem 6 é igual a 21. 
Com isso temos a seguinte notação matemática para o 
enésimo(n) número triangular de enésima(n) ordem. 
 

𝑇𝑛=
𝑛(𝑛 + 1)

2
 

 
Testando a fórmula: 
 
a) O número triangular de ordem (posição) 1 (T1). 
 

𝑇1=
1(1 + 1)

2
 

𝑇1=1 
 
b) O número triangular de ordem (posição) 2 (T2). 
 

𝑇2=
2(2 + 1)

2
 

𝑇2=3 

 
c) O número triangular de ordem (posição) 6 (T6). 
 

𝑇6=
6(6 + 1)

2
 

 

𝑇6=
6 ∙ 7

2
 

 
𝑇6=21 

 
E assim, conseguimos calcular o valor do número trian-
gular de qualquer ordem (posição). 
 
 

http://www.neafconcursos.com.br/

