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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 janeiro. 

 

 

 

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. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Em julho de 2017, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão, pelo 
juiz Sérgio Moro, na Operação Lava Jato. A condenação 
de Lula ocorreu no caso envolvendo o apartamento tri-
plex em Guarujá-SP. Moro entendeu que o ex-presidente 
cometeu corrupção passiva ao receber vantagem inde-
vida da OAS em decorrência de desvios em contratos da 
empreiteira com a Petrobras, bem como efetuou lava-
gem de dinheiro ao ocultar e dissimular a propriedade do 
tríplex. Após a condenação, a defesa de Lula apresentou 
recursos. Em janeiro de 2018, ocorreu o julgamento do 
caso em segunda instância, no Tribunal Regional Fede-
ral da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre.  
 
Em decisão unânime, tribunal condena Lula em se-
gunda instância e aumenta pena de 9 para 12 anos 
(24/01/2018) 
Por unanimidade, os três desembargadores da 8ª 
Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Re-
gião (TRF-4) votaram em favor de manter a condena-
ção e ampliar a pena de prisão do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva por corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro no caso do triplex em Guarujá (SP). Vota-
ram no julgamento o relator do processo, João Pedro 
Gebran Neto, o revisor, Leandro Paulsen e o desem-
bargador Victor dos Santos Laus. 
Os desembargadores se manifestaram em relação 
ao recurso apresentado pela defesa de Lula contra 
a condenação a 9 anos e 6 meses de prisão determi-
nada pelo juiz federal Sérgio Moro, relator da Operação 
Lava Jato na primeira instância, em Curitiba.  
Os três desembargadores decidiram ampliar a pena 
para 12 anos e 1 mês de prisão, com início em regime 
fechado. O cumprimento da pena se inicia após o es-
gotamento de recursos no âmbito do próprio TRF-4. 
Como a decisão foi unânime, o único recurso disponível 
para a defesa no TRF-4 são os chamados embargos de 
declaração, que não têm poder de reverter a condena-
ção, mas somente esclarecer ambiguidades, pontos 
obscuros, contradições ou omissões no acórdão. 
Desembargadores consideraram em seus votos 
que: 1) Lula recebeu propina da empreiteira OAS na 
forma de um apartamento triplex no Guarujá; 2) a pro-
pina foi oriunda de um esquema de corrupção na Petro-
bras; 3) o dinheiro saiu de uma conta da OAS que abas-
tecia o PT em troca de favorecimento da empresa em 
contratos na Petrobras; 4) embora não tenha havido 
transferência formal para Lula, o imóvel foi reservado 
para ele, o que configura tentativa de ocultar o patrimô-
nio (lavagem de dinheiro); 5) embora possa não ter ha-
vido "ato de ofício", na forma de contrapartida à em-
presa, somente a aceitação da promessa de receber 
vantagem indevida mediante o poder de conceder o be-
nefício à empreiteira já configura corrupção; 6) os fatos 
investigados na Operação Lava Jato revelam práticas 
de compra de apoio político de partidos idênticas às do 
escândalo do mensalão; 7) o juiz Sérgio Moro – cuja im-
parcialidade é contestada pela defesa – era apto para 
julgar o caso.  
A condenação pelo TRF-4, tribunal de segunda instân-
cia, confirma sentença proferida em julho do ano 

passado por Moro na primeira instância. A decisão difi-
culta, mas não impede, a candidatura de Lula à Presi-
dência na eleição deste ano. Mas o registro da candi-
datura dependerá de uma manifestação do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE). 
Fonte: https://goo.gl/yvYJPB (Adaptado). 

 
Por 3 a 0, desembargadores do TRF4 mantêm con-
denação de Lula no caso tríplex (24/01/2018) 
Os três desembargadores da 8ª Turma do Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, votaram 
pela manutenção da condenação do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva no caso do triplex no Guarujá, em 
São Paulo.  
Os desembargadores entenderam que a sentença de 
Moro é válida. E aumentaram a pena do ex-presidente 
de 9 anos e meio de prisão para 12 anos e 1 mês de 
prisão em regime fechado pelos crimes citados, aco-
lhendo pedido do Ministério Público Federal (MPF). 
Os desembargadores também concordaram em reduzir 
as penas previstas inicialmente para o ex-presidente da 
OAS, José Aldemario Pinheiro Filho (foi condenado em 
primeira instância a 10 anos e 8 meses de prisão, mas 
teve a pena reduzida para 3 anos e 6 meses), e para o 
ex-diretor da área internacional da OAS, Agenor Fran-
klin Magalhães Medeiros (teve a pena reduzida para 1 
ano e 10 meses, a princípio, ele tinha sido condenado 
a 6 anos). 
Fonte: https://goo.gl/BsgidQ (Adaptado). 
 
Tribunal aumenta pena e condena Lula a 12 anos e 
um mês de prisão no caso tríplex (24/01/2018) 
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 
sua condenação confirmada no TRF-4 (Tribunal Regio-
nal Federal da 4ª Região). O revisor Leandro Paulsen, 
o relator João Pedro Gebran e o juiz federal Victor Laus 
votaram por aumentar a pena do petista para 12 anos 
e um mês de prisão. Em julho de 2017, o juiz Sergio 
Moro havia determinado nove anos e seis meses de 
prisão. O ex-presidente terá mandado de prisão expe-
dido após o julgamento dos recursos. 
Na ação apresentada pelo Ministério Público Federal, 
Lula foi acusado de receber R$ 3,7 milhões de propina 
da empreiteira OAS em decorrência de contratos da 
empresa com a Petrobras. O valor, apontou a acusa-
ção, se referia à cessão pela OAS do apartamento trí-
plex ao ex-presidente, a reformas feitas pela constru-
tora nesse imóvel e ao transporte e armazenamento de 
seu acervo presidencial (este último ponto rejeitado por 
Moro). 
 
LULA PODE SER CANDIDATO? 
A candidatura de Lula ainda é uma incógnita. A Lei da 
Ficha Limpa prevê que o réu condenado por um órgão 
colegiado não pode concorrer, mas garante ao candi-
dato barrado um recurso chamado suspensão de inele-
gibilidade. Assim, o ex-presidente precisaria encami-
nhar o pedido ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) ou 
ao STF (Supremo Tribunal Federal). 
Outra alternativa é apresentar a candidatura sem limi-
nar. O Ministério Público constatará que ele não cum-
pre os requisitos e o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) 
avaliará o caso. Enquanto isso, o ex-presidente pode 
manter atividades de campanha. O PT pode substituí-
lo por outro candidato até 20 dias antes da eleição de 
outubro. 
Fonte: https://goo.gl/PGaJba (Adaptado). 

http://www.neafconcursos.com.br/
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/lula-e-condenado-na-lava-jato-no-caso-do-triplex.ghtml
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Justiça do DF proíbe Lula de deixar o Brasil horas 
depois de condenação do TRF-4 (26/01/2018) 
O juiz Ricardo Leite, da Justiça Federal do Distrito Fe-
deral, ordenou que o ex-presidente entregue seu pas-
saporte, ou seja, que seja proibido de deixar o país. 
Leite é o juiz em uma ação na qual Lula é investigado 
por supostamente estar envolvido em irregularidades 
na compra de caças suecos para a Força Aérea Brasi-
leira. Não é a primeira vez que o magistrado toma uma 
decisão polêmica em relação a Lula. No ano passado, 
Leite ordenou a suspensão das atividades do Instituto 
Lula — a ordem acabou derrubada. O líder petista can-
celou viagem marcada nesta sexta para a Etiópia, onde 
participaria de um evento da FAO, o braço da ONU con-
tra a fome. 
Fonte: https://goo.gl/5nGgtu (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Lula foi condenado sob qual acusação: 
R: Lula foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e la-
vagem de dinheiro.  
Importante: Lula foi condenado por unanimidade pelos três de-
sembargadores da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região (TRF-4).  
- A condenação faz parte de qual caso: 
R: Ao caso do apartamento triplex no Guarujá.  
Os desembargadores entenderam que: Lula recebeu propina 
da empreiteira OAS na forma de um apartamento triplex no 
Guarujá; a propina foi oriunda de um esquema de corrupção na 
Petrobras; embora não tenha havido transferência formal para 
Lula, o imóvel foi reservado para ele, o que configura tentativa 
de ocultar o patrimônio (lavagem de dinheiro). 
- Qual a pena da condenação: 
R: Pena de 12 anos e 1 mês de prisão, com início em regime fe-
chado.  
Importante: Os desembargadores decidiram ampliar a pena es-
tabelecida pelo juiz Sérgio Moro, que era de 9 anos e 6 meses de 
prisão.   
- Lula foi preso: 
R: Não. O cumprimento da pena se inicia após o esgotamento de 
recursos no âmbito do próprio TRF-4. 
- Nome dos desembargadores: 
R: João Pedro Gebran Neto, relator do processo, Leandro Paul-
sem, revisor, e Victor dos Santos Laus. 

 
ATENÇÃO: 
Justiça Federal do Distrito Federal ordenou que Lula entre-
gasse seu passaporte, ou seja, o proibiu de deixar o país. 
Leite é juiz em uma ação na qual Lula é investigado por su-
postamente estar envolvido em irregularidades na compra 
de caças suecos para a Força Aérea Brasileira.  
- O recolhimento do passaporte fez com que Lula cancelasse 
a participação em um evento da Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), braço da 
ONU, na Etiópia. O evento era parte de uma série de ativida-
des que compõem o Encontro Anual da União Africana, cujo 
tema é "Vencendo a luta contra a corrupção". A participação 
de Lula se daria no evento intitulado "Parceria renovada para 
acabar com a fome na África até 2025 - Cinco anos depois: 
fazendo um balanço de progressos e lições à luz dos objetivos 
de desenvolvimento sustentável". 
 

Fique de olho nos desdobramentos do caso nos próximos 
meses.  

1.2. CRISTIANE BRASIL E O MINISTÉRIO DO TRA-
BALHO 
Em dezembro de 2017, Ronaldo Nogueira (PTB-RS) deixou 
o cargo de Ministro do Trabalho para retomar as atividades 
de deputado na Câmara. Para substituir Ronaldo Nogueira, o 
presidente Michel Temer nomeou a deputada federal Cristi-
ane Brasil (PTB-RJ) para ocupar o cargo de Ministra do Tra-
balho, no entanto, a justiça suspendeu a posse. Para enten-
der o caso, leia as notícias sistematizadas a seguir.  
 
Cristiane Brasil é nomeada para o Ministério do Tra-
balho (04/01/2018) 
A nomeação da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) para mi-
nistra do Trabalho foi publicada no "Diário Oficial da União". 
O nome da deputada foi levado ao presidente em uma reu-
nião no Palácio do Jaburu entre Temer e o pai dela, o ex-de-
putado Roberto Jefferson, presidente nacional do partido 
e condenado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento 
do mensalão. Após a reunião com Temer e o ministro da 
Casa Civil, Eliseu Padilha, Jefferson, em entrevista cole-
tiva, confirmou a indicação e disse que o presidente aceitou.  
O cargo de ministro do Trabalho está vago desde o último dia 
27, quando Ronaldo Nogueira (PTB-RS) deixou o posto para 
retomar as atividades como deputado na Câmara. Ele argu-
mentou, ao se demitir, que pretende se candidatar à reelei-
ção. De acordo com Jefferson, Cristiane Brasil não vai se can-
didatar à reeleição e, por isso, tem condições de permanecer 
no ministério até o final do mandato de Temer. 
Fonte: https://goo.gl/XW1oPQ (Adaptado). 

 
Nova ministra do Trabalho foi condenada a pagar 
R$ 60 mil por dívida trabalhista (04/01/2018) 
A nova ministra do Trabalho, Cristiane Brasil (PTB), foi con-
denada em 2016 a pagar uma dívida trabalhista de R$ 60,4 
mil a um motorista que prestava serviços para ela e para sua 
família, conforme decisão do Tribunal Regional do Trabalho 
da 1ª Região (TRT1) confirmada em segunda instância. De 
acordo com informações do TRT, o mérito do caso já foi jul-
gado e a parlamentar só pode recorrer ao TST sobre o valor 
da indenização. De acordo com o juízo, o funcionário não teve 
a carteira de trabalho assinada e, por isso, deveria ter ganho 
de causa para receber gratificações como férias, aviso prévio 
e gratificações natalinas. A carga horária do funcionário era 
de cerca de 15h por dia, de acordo com o juiz Pedro Figuei-
redo Waib, que condenou em primeira instância. No pro-
cesso, a parlamentar afirma que o motorista "exercia tão so-
mente trabalho eventual" e que "não era e nem nunca foi seu 
empregado". De acordo com sentença de julho de 2017, a 
dívida de R$ 60 mil foi abatida com penhoras e era, àquela 
época, de R$ 52 mil. Em outro processo, ministra aceitou con-
ciliação.  
Fonte: https://goo.gl/LMonBK (Adaptado). 

 
Justiça suspende posse de Cristiane Brasil como 
ministra do Trabalho (08/01/2018) 
O juiz Leonardo da Costa Couceiro, da 4ª Vara Federal 
Criminal de Niterói (RJ) suspendeu a posse da depu-
tada federal Cristiane Brasil (PTB) como ministra do 
Trabalho. O magistrado concedeu a liminar em razão 
de uma ação popular movida após a divulgação das de-
núncias contra a futura ministra condenada a pagar R$ 
60 mil em dívidas trabalhistas para ex-motoristas que 
não tiveram suas carteiras de trabalho assinadas. Em 
caso de descumprimento da liminar, a deputada poderá 
pagar multa de R$ 500 mil, conforme estipulado pelo 
juiz, que viu "flagrante desrespeito à Constituição Fede-
ral no que se refere à moralidade administrativa, (...) 

http://www.neafconcursos.com.br/
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quando se pretende nomear para um cargo de tamanha 
magnitude, Ministro do Trabalho, pessoa que já teria 
sido condenada em reclamações trabalhistas, conde-
nações estas com trânsito em julgado", registrou Leo-
nardo Couceiro. A Advocacia-Geral da União (AGU) vai 
entrar com recurso no Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região (TRF-2) para derrubar a liminar e manter a 
posse de Cristiane Brasil  
Fonte: https://goo.gl/ipuEYV (Adaptado). 

 
Justiça nega recursos e mantém posse suspensa 
de Cristiane Brasil como ministra (10/01/2018) 
O juiz Vladimir Vitovsky, do TRF-2 (Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região), manteve suspensa a posse da 
deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) como minis-
tra do Trabalho. Ele negou, na noite desta quarta-feira 
(10), recursos da própria deputada e da AGU (Advoca-
cia-Geral da União).  
Fonte: https://goo.gl/pjG6jZ (Adaptado). 

 
Governo sofre nova derrota, e TRF mantém sus-
pensa posse de Cristiane Brasil (17/01/2018) 
O TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) vol-
tou a negar um recurso da deputada federal Cristiane 
Brasil (PTB-RJ) para tomar posse como ministra do 
Trabalho. Cristiane foi nomeada para o cargo pelo pre-
sidente Michel Temer PMDB), mas teve a posse bar-
rada por decisão da Justiça Federal.  
Fonte: https://goo.gl/jQc7up (Adaptado). 

 
Suspensa decisão que impedia posse de Cristiane 
Brasil no Ministério do Trabalho (20/01/2018) 
O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), ministro Humberto Martins, no exercício da pre-
sidência, suspendeu a decisão do juízo da 4ª Vara Fe-
deral de Niterói que impedia a posse da deputada fede-
ral Cristiane Brasil (PTB-RJ) como ministra do Traba-
lho. Após a suspensão da posse em primeira instância 
e a manutenção dessa decisão por parte do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região (TRF2), a Advocacia-
Geral da União (AGU) entrou com um pedido de sus-
pensão de liminar no STJ. Ao analisar o caso durante o 
recesso forense, o ministro Humberto Martins concor-
dou com os argumentos da AGU no sentido de que con-
denações em processos trabalhistas não impedem a 
deputada de assumir o cargo, já que não há nenhum 
dispositivo legal com essa determinação. 
Fonte: https://goo.gl/yDgcH3 (Adaptado). 

 

STF: Cármen Lúcia suspende temporariamente 
posse de Cristiane Brasil (22/01/2018) 
Em uma nova derrota para o Palácio do Planalto, a pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra 
Cármen Lúcia, suspendeu temporariamente a posse da 
deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) como minis-
tra do Trabalho. A decisão da presidente do STF foi 
feita no âmbito de um processo movido por advogados 
trabalhistas. “Pelo exposto, com base no poder geral de 
cautela (caput do art. 297 do Código de Processo Civil) 
e nos princípios constitucionais da segurança jurídica e 
da efetividade da jurisdição, que seriam comprometidos 
com o ato de posse antes de se poder examinar a sus-
pensão das decisões de primeira e de segunda instân-
cias que a impediam neste momento, defiro parcial-
mente a providência liminar para a suspensão do ato de 
posse até que, juntadas as informações, incluído o in-
teiro teor do ato reclamado, seja possível a análise dos 

pedidos formulados na presente reclamação, sem pre-
juízo de reexame desta decisão precária e urgente", es-
creveu Cármen Lúcia em trecho de decisão publicada 
no site do STF. Durante o recesso do STF, cabe à mi-
nistra tomar as decisões em casos considerados urgen-
tes e prioritários, mesmo que não estejam sob a sua 
relatoria. 
Fonte: https://goo.gl/r7CQtK (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Nome da pessoa nomeada para o Ministério do Trabalho: 
R: A deputada federal Cristiane Brasil (PTB). 
Importante: Cristiane Brasil foi indicada para o cargo pelo pai 
e atual presidente do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson. 
 
- Polêmica envolvendo a nomeação de Cristiane Brasil: 
R: Cristiane possui condenação na justiça trabalhista, confir-
mada em segunda instância. Ela foi condenada a pagar R$ 
60 mil em dívidas trabalhistas para ex-motoristas que não ti-
veram suas carteiras de trabalho assinadas.  
 
- Cristiane Brasil teve a posse como ministra suspensa pela 
Justiça Federal.  
 
- Motivo para suspensão da posse de Cristiane Brasil como 
ministra do trabalho: 
R: Ação popular. Juiz federal acatou a essa ação e entendeu 
que existe desrespeito à Constituição Federal no que se re-
fere à moralidade administrativa (como pode, alguém con-
denada na justiça do trabalho, tomar posse como ministra 
do trabalho?) 
 
- Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou recursos 
apresentados por Cristiane Brasil e pela Advocacia Geral da 
União (AGU). 
 
- Superior Tribunal de Justiça suspendeu a decisão que im-
pedia a posse da deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ). 
Juiz do STJ considerou que condenações em processos traba-
lhistas não impedem a deputada de assumir o cargo, já que 
não há dispositivo legal com essa determinação. 
 
- A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), suspendeu temporariamente a posse da deputada fe-
deral Cristiane Brasil (PTB-RJ).  
 
Importante: Cristiane Brasil foi citada no depoimento dado 
por Leandro Andrade Azevedo, ex-diretor superintendente 
da Odebrecht, ao Ministério Público Federal, no âmbito de 
acordo da delação premiada da Operação Lava Jato.  Se-
gundo o delator, Cristiane recebeu pessoalmente pagamento 
em espécie, no valor da ordem de R$ 200 mil, em doação não 
declarada - caixa dois - para sua campanha a vereadora, em 
2012. 
 
Fique de Olho nos desdobramentos do caso. 
 
1.3. TEORI ZAVASCKI 
Em janeiro de 2017, o relator da Lava Jato no Supremo 
Tribunal Federal (STF), o ministro Teori Zavascki mor-
reu após a queda de um avião em Paraty, no Rio de 
Janeiro. Aproximadamente um ano após a morte de Te-
ori, a Policia Federal e a Força Aérea Brasileira divul-
garam resultados sobre a investigação do caso.  

http://www.neafconcursos.com.br/
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Perícia da PF rejeita sabotagem em acidente de 
avião que matou Teori Zavascki (06/01/2018) 
Quase na data de aniversário de um ano do acidente 
de avião que matou o então ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Teori Zavascki e outras quatro pes-
soas, as investigações da Polícia Federal colocaram 
fim na suposição de que a queda poderia ter sido cau-
sada por sabotagem na aeronave. A perícia realizada 
pelo Grupo de Bombas e Explosivos da PF do Rio de 
Janeiro não detectou sinais de explosivos, produtos 
químicos ou de qualquer possibilidade de incêndio no 
sistema interno na aeronave em que estava Teori Za-
vascki e as outras quatro vítimas da queda. Teori Za-
vascki, que era relator das ações decorrentes da Lava 
Jato no STF, morreu no dia 19 de janeiro em um aci-
dente aéreo. O avião em que ele estava a bordo com 
mais quatro pessoas caiu no mar durante o procedi-
mento de aproximação ao aeroporto de Paraty, no Rio 
de Janeiro. Nas semanas seguintes ao fato, surgiram 
diversos questionamentos sobre a possibilidade de a 
aeronave ter sido sabotada. 
Fonte: https://goo.gl/52VLhD (Adaptado). 

 

FAB descarta pane em avião com Teori e cita 'deso-
rientação espacial' do piloto (22/01/2018) 
A Força Aérea Brasileira (FAB) divulgou as conclusões 
do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos (Cenipa) sobre as causas do acidente 
que causou a morte do ministro do Supremo Tribunal 
Federal Teori Zavascki. Entre os principais motivos da 
queda da aeronave estão o mau tempo, pressão para 
operar em condições adversas, baixa visibilidade e de-
sorientação espacial do piloto. Segundo as investiga-
ções, não foi registrado nenhum tipo de pane ou mau 
funcionamento do avião. O Cenipa apontou que no mo-
mento do acidente com Teori Zavascki, as condições 
para operações de pouso e decolagem no aeroporto de 
Paraty estavam abaixo dos mínimos meteorológicos 
estabelecidos. 
Fonte: https://goo.gl/xiswxp (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Nome do ministro do Supremo Tribunal Federal que faleceu 
em decorrência de acidente aéreo em 2017: 
R: Teori Zavascki 
- Atenção: Teori Zavascki era o relator da Operação Lava 
Jato no STF. Na época do acidente, surgiram diversos questi-
onamentos sobre as causas, inclusive sobre a possibilidade 
de a aeronave ter sido sabotada. 
 

- A Polícia Federal descartou a suposição de que a queda 
poderia ter sido causada por sabotagem na aeronave. 
 
- Causas do acidente: 
R: Mau tempo, pressão para operar em condições adversas, 
baixa visibilidade e desorientação espacial do piloto. 
 
1.4. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Em janeiro de 2018, o presidente Michel Temer deter-
minou o afastamento de quatro vice-presidentes da 
Caixa Econômica Federal. 
 
Saiba quem são os quatro vice-presidentes afasta-
dos da Caixa pelo presidente Temer (16/01/2018) 
O presidente Temer afastou, por 15 dias, quatro vice-
presidentes da Caixa que são alvos de 

investigação. Em dezembro, o Ministério Público Fede-
ral, em Brasília, recomendou que a Caixa Econômica 
Federal trocasse todos os seus vice-presidentes e alte-
rasse o método de indicação para os cargos. O movi-
mento ganhou força a partir de um relatório indepen-
dente produzido pelo escritório de advocacia Pinheiro 
Neto. Foram ouvidos os vice-presidentes e analisadas 
as informações disponíveis das investigações de quatro 
operações do Ministério Público e da Polícia Federal, 
que envolvem diretamente a Caixa: “Cui Bono”, 
“Sépsis”, “A Origem” e “Patmos”.  
Fonte: https://goo.gl/vUCwpM (Adaptado). 

 
Temer determina afastamento de quatro vice-presi-
dentes da Caixa Econômica (16/01/2018) 
A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da Re-
pública informou que o presidente Michel Temer determi-
nou o afastamento de 4 dos 12 vice-presidentes da Caixa 
Econômica Federal. Temer tomou a decisão após reco-
mendações do Ministério Público Federal do Distrito Fede-
ral e do Banco Central. As recomendações têm como base 
suspeitas de corrupção na Caixa investigadas pelo MPF e 
pela Polícia Federal. 
 

OS VICE-PRESIDENTES AFASTADOS DA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL 

NOME CARGO 

Antonio Carlos Ferreira Vice-presidente corpora-
tivo 

Deusdina Dos Reis Pe-
reira 

Vice-presidente de Fun-
dos de Governo e Loterias 

Roberto Derziê De 
Sant'anna 

Vice-presidente de Go-
verno 

José Henrique Marques 
Da Cruz 

Vice-presidente de Clien-
tes, Negócios e Transfor-
mação Digital 

Fonte: Caixa Econômica Federal 

 
A Caixa Econômica Federal informou que cumprirá a deci-
são de Temer. A decisão do presidente foi anunciada após 
o Ministério Público Federal do Distrito Federal e o Banco 
Central recomendarem ao governo federal o afastamento 
dos vice-presidentes. Os pedidos foram apresentados em 
razão das suspeitas de irregularidades na Caixa investiga-
das pelo MPF e pela Polícia Federal. Deflagrada em 2016, 
a Operação Greenfield investiga desvios em fundos de 
pensão de bancos e de estatais. Por meio dessa investiga-
ção, a PF e o MPF descobriram irregularidades no Fundo 
de Investimentos do FGTS (FI-FGTS), vinculado à Caixa, 
e deflagraram uma segunda operação, batizada de Sépsis.  
Fonte: https://goo.gl/gJsogH (Adaptado). 

 
Temer afasta quatro vice-presidentes da Caixa por 
15 dias (16/01/2018) 
O presidente Michel Temer determinou o afastamento 
de quatro dos 12 vice-presidentes da Caixa Econômica 
Federal (CEF) por um período de 15 dias. Os vice-pre-
sidentes são investigados em operações da Polícia Fe-
deral. Temer deu a ordem ao ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles; e ao presidente da Caixa, Gilberto Oc-
chi, para que procedessem com os afastamentos. 
A determinação foi anunciada oito dias depois que o 
governo federal não seguiu a recomendação do Minis-
tério Público Federal (MPF) para exonerar todos os 12 
vice-presidentes do órgão. Os procuradores responsá-
veis pela Operação Greenfield enviaram um novo ofício 
ao presidente, desta vez alertando que ele poderia ser 
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responsabilizado por “eventuais novos ilícitos” cometi-
dos pelos gestores do banco. No documento, encami-
nhado inicialmente à Procuradora-Geral da República, 
Raquel Dodge, os membros do MPF colocam como 
data final para atendimento à recomendação o dia 26 
de fevereiro. Eles solicitam também que sejam anexa-
dos aos autos o relatório das investigações feitas por 
um escritório independente de advocacia contratado 
pela Caixa, o ofício enviado anteriormente a Temer e 
uma recomendação do Banco Central, de “teor seme-
lhante” ao enviado pelo Ministério Público. 
A Operação Greenfield investiga indícios da existência 
de um esquema de cooptação de testemunhas para que 
não contribuíssem com a apuração de supostas irregula-
ridades envolvendo fundos de pensão. O primeiro pedido 
havia sido encaminhado a Temer no final do ano pas-
sado. Além das investigações em andamento, os procu-
radores citam a relação de alguns desses executivos 
com o ex-deputado Eduardo Cunha e o ex-ministro 
Geddel Vieira Lima, ambos presos por denúncias de cor-
rupção. Os vice-presidentes afastados são Antônio Car-
los Ferreira, do Corporativo; Deusdina dos Reis Pereira, 
Fundos de Governo e Loterias; José Henrique Marques 
da Cruz, Clientes, Negócio e Transformação Digital, e 
Roberto Derziê de Sant'Anna, Governo. 
Fonte: https://goo.gl/b7wyu7 (Adaptado). 

 
Conselho da Caixa confirma destituição de 3 vice-
presidentes e reconduz outro (23/01/2018) 
O Conselho de Administração da Caixa Econômica Fe-
deral se reuniu em Brasília e confirmou a destituição de 
três dos quatro vice-presidentes do banco que haviam 
sido afastados por determinação do presidente Michel 
Temer na semana passada. Foram destituídos dos car-
gos os seguintes vice-presidentes: Antônio Carlos Fer-
reira (Corporativo); Roberto Derziê de Sant’Anna (Go-
verno); Deusdina dos Reis Pereira (Fundos de Governo 
e Loterias). O quarto vice-presidente afastado, José 
Henrique Marques da Cruz (Clientes, Negócios e Trans-
formação Digital), foi restituído ao cargo.  A decisão de 
afastar os quatro vices foi anunciada por Temer na se-
mana passada após recomendação do Ministério Pú-
blico Federal do Distrito Federal e do Banco Central. Em 
dezembro, o MPF já havia pedido o afastamento, mas a 
recomendação foi rejeitada por Temer. Os pedidos foram 
apresentados em razão de suspeitas de irregularidades 
investigadas pelo MPF e pela Polícia Federal. 
Fonte: https://goo.gl/3rFFYg (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- O Ministério Público Federal recomendou que a Caixa Eco-
nômica Federal trocasse todos os seus vice-presidentes e al-
terasse o método de indicação para os cargos. 
- Os pedidos foram apresentados em razão das suspeitas de 
irregularidades na Caixa investigadas pelo MPF e pela Polícia 
Federal.  
- Em um primeiro momento, o governo federal não seguiu a 
recomendação do Ministério Público Federal (MPF). 
- Em janeiro de 2018, Michel Temer determinou o afastamento 
de 4 dos 12 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal. 
Importante: Deflagrada em 2016, a Operação Greenfield inves-
tiga desvios em fundos de pensão de bancos e de estatais. Por 
meio dessa investigação, a PF e o MPF descobriram irregularida-
des no Fundo de Investimentos do FGTS (FI-FGTS), vinculado à 
Caixa, e deflagraram uma segunda operação, batizada de Sépsis.  
 

2. CENÁRIO POLÍTICO NO MUNDO 
 
2.1. VENEZUELA 
Em praticamente todos os meses, a apostila apresen-
tou notícias associadas à crise política, econômica e so-
cial na Venezuela. Em janeiro de 2018, diversos acon-
tecimentos no território venezuelano chamaram a aten-
ção do noticiário, como: a prisão de um brasileiro no 
país; a expulsão do embaixador espanhol; a divulgação 
de que as eleições presidenciais serão antecipadas; e 
o fluxo de venezuelanos em direção ao Brasil.    

 
PRISÃO DE BRASILEIRO NA VENEZUELA 
Itamaraty confirma que brasileiro está preso na Ve-
nezuela (05/01/2018) 
O Itamaraty confirmou a prisão do brasileiro Jona-
tan Diniz. O Ministério de Relações Exteriores brasileiro 
afirma que Diniz encontra-se em bom estado de saúde 
e está detido em uma instalação de um órgão de segu-
rança venezuelano. Jonatan Diniz foi detido no dia 27 
de dezembro pelas forças de segurança da Venezuela, 
no Estado de Vargas. Segundo a agência oficial de no-
tícias do governo, ele é acusado de manter atividades 
desestabilizadoras contra o regime de Nicolás Maduro.  
Fonte: https://goo.gl/KBWChA (Adaptado). 

 

Brasileiro preso na Venezuela foi solto e expulso do 
país, diz ministro (06/01/2018) 
O brasileiro Jonatan Moisés Diniz foi libertado e expulso 
da Venezuela. A informação foi dada pelo ministro das 
Relações Exteriores, Aloysio Nunes, por meio de seu 
perfil no Twitter. Diniz foi detido no dia 28 de dezembro, 
supostamente por acusações de ter cometido crimes 
contra o governo local. 
Fonte: http://r7.com/Nau8 (Adaptado). 

 
Brasileiro que ficou preso por 11 dias na Venezuela 
diz que premeditou a própria prisão (12/01/2018) 
O brasileiro Jonatan Moisés de Diniz, que ficou preso 
durante 11 dias na Venezuela e foi acusado de ter elos 
com organizações criminosas, afirmou que premeditou 
a sua prisão porque queria chamar atenção para o tra-
balho desenvolvido por sua ONG, a Time to Change the 
Earth (Hora de mudar a Terra).  
Fonte: https://goo.gl/dAWAKP (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

 
- Inicialmente, o candidato deve saber que um brasileiro foi 
preso na Venezuela. 
 
- Nome do brasileiro preso na Venezuela: 
R: Jonatan Moisés Diniz. 
Importante: O brasileiro foi expulso da Venezuela e voltou 
para os Estados Unidos, país em que reside. 
 
- Motivo da prisão do brasileiro: 
R: Acusado de manter atividades desestabilizadoras contra o 
regime de Nicolás Maduro.  
Importante: O brasileiro atua em uma ONG americana, a 
Time to Change the Earth (Hora de mudar a Terra), que, en-
tre outras ações, distribui alimentos na Venezuela. As autori-
dades venezuelanas alegam que a ONG usa a distribuição de 
alimentos como fachada para promover atividades contra o 
regime nas redes sociais e nas ruas da Venezuela. 
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FALANDO NISSO 

Sem estrutura, Boa Vista já acolhe mais de 40 mil 
venezuelanos (29/01/2018) 
Todos os dias, quase 400 venezuelanos recém-chega-
dos ao Brasil fazem fila na porta da Polícia Federal em 
Boa Vista. Muitas vezes desinformados, esperam os 
portões abrirem para tentar algum tipo de documenta-
ção que lhes permita trabalhar no Brasil. Em 2016, no 
início da onda migratória de venezuelanos para o Brasil 
em consequência da crise sociopolítica em seu país na-
tal, homens em idade produtiva eram maioria. Hoje, fa-
mílias inteiras aportam com uma ou duas malas e pou-
cas perspectivas. Cerca de 40 mil venezuelanos estão 
na capital de Roraima, nas contas da prefeitura – mais 
de 10% da população da cidade, de 330 mil habitantes. 
Os sistemas municipais de saúde e educação estão 
exauridos, os dois abrigos estaduais, superlotados há 
meses, e o fluxo só aumenta. Nesse cenário, a xenofo-
bia se acirra. Nos semáforos mais movimentados, 30 a 
40 venezuelanos limpam vidros dos carros, dois ou três 
por automóvel. Aumentaram os furtos, assaltos e homi-
cídios envolvendo venezuelanos, tanto como vítimas 
quanto como perpetradores. 
Fonte: https://goo.gl/awLM8n (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Em decorrência da crise política, econômica e social, milha-
res de venezuelanos deixaram o país nos últimos anos. 
- Desde 2016, o Brasil recebe um fluxo representativo de ve-
nezuelanos. 
- O município de Boa Vista, capital do estado de Roraima, 
acolhe mais de 40 mil venezuelanos e já sofre dificuldade em 
prestar alguns serviços básicos. 
Atenção: Nos próximos meses poderão ocorrer desdobra-
mentos sobre o caso.  
  

FIQUE DE OLHO 

Venezuela paga parcela de US$ 262,5 milhões, mas 
ainda tem dívida com o Brasil, diz Fazenda 
(10/01/2018) 
A Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério da 
Fazenda informou que a Venezuela pagou, em 5 de janeiro, 
uma dívida de US$ 262,5 millhões com o governo brasileiro 
referente a uma garantia dada pelo Tesouro Nacional a em-
presas brasileiras que exportam para aquele país. Mas, se-
gundo o ministério, ainda resta uma dívida de US$ 274,6 
milhões. A garantia é dada dentro do Convênio de Paga-
mentos e Créditos Recíprocos (CCR) da Associação Lati-
noamericana de Integração (Aladi), da década de 1980. Os 
bancos centrais dos países signatários oferecem a garantia 
de que empresas exportadoras vão receber o pagamento 
por vendas feitas entre eles. O objetivo é incentivar o comér-
cio entre esses países. 
Fonte: https://goo.gl/S1RFQd (Adaptado). 

 
EXPULSÃO DO EMBAIXADOR ESPANHOL DA VE-
NEZUELA 
 
Venezuela expulsa embaixador espanhol após san-
ções da UE (25/01/2018) 
A Venezuela declarou o embaixador espanhol no país 
“persona non grata” e o expulsou do país. O anúncio foi 
feito dias após a União Europeia (UE) impor sanções 
contra altas autoridades do governo socialista. 
Fonte: https://goo.gl/HNMVo4 (Adaptado). 

 

Venezuela expulsa embaixador da Espanha do país 
(26/01/2018) 
Após receber sanções da União Europeia (UE), o go-
verno venezuelano expulsou do país o embaixador da 
Espanha, Jesús Silva Fernández. Em nota, o governo 
do presidente Nicolás Maduro explicou que a decisão 
foi uma resposta às "contínuas agressões e repetidas 
interferências nos assuntos internos do nosso país" 
pela Espanha. A Venezuela acusa o premier da Espa-
nha, Mariano Rajoy, de ser um dos principais respon-
sáveis pelas medidas contra o país.  Essa não é a pri-
meira vez que a Venezuela expulsa embaixadores de 
outros países. Em 2017, o governo expulsou os repre-
sentantes do Brasil e do Canadá, depois de adotarem 
sanções contra funcionários do alto escalão de Maduro. 
Sanções: A UE divulgou sanções contra sete pessoas 
do governo de Maduro, alegando que todos são suspei-
tos de abusos de direitos humanos e da democracia. A 
Espanha foi uma das grandes promotoras das medidas 
impostas.  As punições contra Maduro e seus funcioná-
rios vêm sendo tomadas desde 2017, quando os Esta-
dos Unidos resolveram proibir a Venezuela e a petro-
leira PDVSA de negociarem suas dívidas.  
Fonte: https://goo.gl/zDdrHk (Adaptado). 

 
Espanha responde a Maduro e expulsa embaixador 
venezuelano em Madrid (26/01/2018) 
O Conselho de Ministros espanhol decidiu declarar per-
sona non grata o embaixador da Venezuela na Espa-
nha, Mario Isea, em "estrita reciprocidade" com a atua-
ção do governo de Nicolás Maduro, que ontem decidiu 
expulsar o embaixador espanhol da Venezuela, Jesús 
Silva Fernández. A declaração de um embaixador de 
um país estrangeiro como persona non grata significa a 
expulsão automática do diplomata e é uma medida ex-
cepcional, utilizada apenas nos casos mais gravosos. 
Tanto Espanha como Venezuela deram aos embaixa-
dores expulsos 72 horas para abandonarem os respeti-
vos países. 
Fonte: https://goo.gl/migfij (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Embaixador expulso da Venezuela em janeiro de 2018:  
R: Jesús Silva Fernández, embaixador da Espanha. 
 
- Motivo da expulsão do embaixador espanhol: 
R: Contínuas agressões e repetidas interferências nos assun-
tos internos do país pela Espanha. 
Importante: A Espanha agiu com reciprocidade e expulsou o 
embaixador venezuelano do país. 
 
Atenção: É a terceira expulsão nos últimos dois meses pro-
movida pela Venezuela contra representantes estrangeiros 
no país: 
- Em dezembro de 2017 o Embaixador brasileiro, Ruy Carlos 
Pereira, foi expulso. 
- Em dezembro de 2017 o Encarregado de negócios do Ca-
nadá, Craib Kowalik, foi expulso. 
(ERRATA: No capítulo do mês de dezembro, equivocada-
mente, a apostila citou que o embaixador canadense foi ex-
pulso da Venezuela, quando na verdade o fato ocorreu com 
o Encarregado de Negócios do Canadá).  (Obs. da Dani: Ve-
rificar se deixaremos essa errata aqui! Foi elaborada pelo 
professor.) 
- Em janeiro de 2018 o Embaixador espanhol, Jesús Silva Fer-
nández, foi expulso. 
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FIQUE DE OLHO 

Constituinte na Venezuela antecipa eleição presi-
dencial para até 30 de abril (23/01/2018) 
A Assembleia Nacional Constituinte, que rege a Vene-
zuela com poder absoluto, convocou a antecipação das 
eleições presidenciais para o primeiro quadrimestre 
deste ano. Com isso, o pleito deve ser realizado até 30 
de abril, segundo o órgão ligado ao presidente Nicolás 
Maduro, que aspira a uma nova candidatura para se re-
eleger. O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) deve res-
ponder ao decreto e organizar o processo, que estava 
previsto para o fim de 2018. 
Fonte: https://goo.gl/cL6taq (Adaptado). 

 
2.2. COLÔMBIA 
Em setembro de 2017, o presidente da Colômbia, Juan 
Manuel Santos, anunciou um acordo de cessar-fogo bi-
lateral com o grupo rebelde marxista ELN (Exército de 
Libertação Nacional) o principal ainda em atividade no 
país (o acordo vigorará de outubro/2017 até o início de 
janeiro/2018). Em janeiro de 2018, o cessar-fogo foi en-
cerrado e os desdobramentos do caso não foram posi-
tivos, principalmente após a realização de ataques ter-
roristas por parte do ELN.  
 
Ataques do ELN suspendem negociações de paz na 
Colômbia (11/01/2018) 
As negociações de paz entre o governo colombiano e o 
Exército de Libertação Nacional foram suspensas após 
uma série de ataques da guerrilha a postos do exército e 
instalações de uma empresa petrolífera. Os atos violen-
tos começaram a ser registrados poucas horas depois 
de terminar o prazo oficial do acordo de cessar-fogo, que 
estava em vigor desde setembro. A mesa de negociação 
deveria ser retomada na quarta-feira pela manhã, em 
Quito, capital do Equador, mas antes do seu início o pre-
sidente colombiano, Juan Manuel Santos, ordenou o re-
torno imediato do chefe de delegação, Gustavo Bell, 
“para avaliar o futuro do processo”. Santos também emi-
tiu nota às Forças Militares para que “atuem com contun-
dência na resposta a esta agressão”.  
Fonte: http://r7.com/d3pp (Adaptado). 

 
Atentado mata ao menos 6 e fere 20 policiais em 
Barranquilla (27/01/2018) 
Ao menos seis policiais morreram e outros 20 ficaram 
feridos em um ataque contra uma delegacia do bairro 
San José, em Barranquilla, na Colômbia. Homens em 
uma moto lançaram os artefatos explosivos para dentro 
da área da unidade.  
Fonte: https://goo.gl/EPfhxf (Adaptado). 

 
Presidente da Colômbia suspende negociação com 
ELN após ataque (29/01/2018) 
"Para continuar a negociação de paz se exige um mí-
nimo de coerência. Ao mesmo tempo, minha paciência 
e a do povo colombiano têm limites." Com essas pala-
vras, o presidente colombiano, Juan Manuel Santos, 
suspendeu o quinto ciclo de negociações que iriam re-
começar nesta semana, em Quito, no Equador, entre o 
Estado colombiano e o ELN (Exército de Libertação Na-
cional). O anúncio foi feito depois que a guerrilha assu-
miu a autoria de um atentado contra uma delegacia de 
polícia, em Barranquilla, que matou cinco policiais. As 
negociações já se encontravam suspendidas depois 
que o ELN, assim que terminou um cessar-fogo, no 

começo do ano, provocou um atentado contra um oleo-
duto, matando uma pessoa. 
Fonte: https://goo.gl/xbkJJB (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Em janeiro de 2018, encerrou o prazo estabelecido por um 
acordo de cessar-fogo entre o governo colombiano e a orga-
nização guerrilheira Exército da Libertação Nacional (ELN). 
- Após o cessar-fogo, o ELN promoveu atentados terroristas. 
- Devido aos atentados, o presidente colombiano, Juan Ma-
nuel Santos, suspendeu o ciclo de negociações com a orga-
nização guerrilheira.  
 
2.2. IRÃ E TUNÍSIA 
No capítulo do mês de dezembro de 2017, a apostila 
destacou o início de protestos contra o governo no Irã. 
Em janeiro de 2018, ocorreram desdobramentos sobre 
o caso, bem como protestos similares na Tunísia, outro 
país de maioria muçulmana. 
 
IRÃ 
Ao menos nove morrem e cem são presos em noite 
de protestos no Irã (02/01/2018) 
Ao menos nove pessoas morreram e ao menos cem fo-
ram presas em mais uma noite de manifestações no Irã. 
O país vive uma onda de protestos violentos contra o 
governo de Hasan Rowhani desde a última quinta (28). 
O total de mortos é de 21, segundo estimativas oficiais. 
As manifestações foram motivadas pelas altas taxas de 
desemprego e inflação, além da corrupção. Fora do 
país, o levante tem sido estimulado por líderes contrá-
rios a Teerã, como o presidente americano, Donald 
Trump, e o premiê israelense, Binyamin Netanyahu. 
Fonte: https://goo.gl/59ctCY (Adaptado). 

 
Irã tem manifestações pró-governo após 6º dia de 
protestos da oposição (03/01/2018) 
Manifestações pró-governo realizadas em várias cida-
des do Irã atraíram milhares de participantes, após seis 
dias de protestos de opositores ao regime que pegaram 
a liderança do país de surpresa. A televisão estatal ira-
niana transmitiu imagens ao vivo de passeatas em Ker-
manshah, Ilam e Gorgan nas quais os manifestantes 
portavam bandeiras do Irã e fotos do líder supremo do 
país, aiatolá Ali Khamenei. 
Fonte: https://goo.gl/ccp447 (Adaptado). 

 
TUNÍSIA 
Protestos violentos na Tunísia contra o aumento 
dos preços (09/01/2018) 
O maior partido da oposição da Tunísia, a Frente Popu-
lar, liderada por Hamma Hammami, apelou à continua-
ção dos protestos contra o Orçamento “injusto” para 
2018, que prevê aumentos dos preços e dos impostos. 
As manifestações transformaram-se em confrontos vio-
lentos com a polícia em pelo menos dez cidades e um 
manifestante morreu em Tebourba, a cerca de 40 qui-
lômetros da capital, Tunes. A entrada em vigor, a 1 de 
janeiro, de novos preços do gasóleo, do telefone e do 
acesso à Internet, agravados por novos impostos, fo-
ram o gatilho destes protestos, explica o Le Monde. Es-
tas medidas destinam-se a compensar as perdas de in-
vestimento estrangeiro e no turismo, que era a grande 
fonte de rendimento da Tunísia, mas que foi grave-
mente afetado pelos atentados terroristas. Mas o de-
semprego e a falta de crescimento da economia são 
problemas antigos. Este agravamento de preços e a 
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austeridade resultam do empréstimo concedido pelo 
Fundo Monetário Internacional à Tunísia, no valor de 
2.800 milhões de dólares (2.350 milhões de euros), a 
troco de reformas econômicas. 
Fonte: https://goo.gl/jf9F1u (Adaptado). 

 
Protestos na Tunísia têm morte e mais de 50 detidos 
(09/01/2018) 
Ao menos uma pessoa morreu na série de protestos re-
gistrada em várias cidades da Tunísia, contra o aumento 
de impostos anunciado pelo governo para 2018. As ma-
nifestações criticam a alta da inflação e do custo de vida, 
assim como o desemprego e o aumento dos impostos 
determinado pelo governo da Tunísia para 2018 sobre 
produtos como gasolina, carros e internet. Houve regis-
tros de roubo em supermercado, ataque a posto policial, 
furto em uma tabacaria e outros crimes comerciais du-
rante os protestos. Mais de 50 pessoas foram presas, in-
formou o porta-voz do Ministério do Interior, Khalifa Chi-
bani. A economia da Tunísia está em crise desde a re-
volta de 2011 que deu início à Primavera Árabe e desti-
tuiu ditadores na região. O turismo, importante setor da 
economia local, entrou em decadência. 
Fonte: https://goo.gl/33FGvK (Adaptado). 

 
Alta de impostos leva a protestos na Tunísia, 7 anos 
após Primavera Árabe (15/01/2018) 
As palavras de ordem "trabalho, liberdade e dignidade", 
usadas na Revolução de Jasmim de 2011, voltaram ao 
protagonismo em protestos que há uma semana ocu-
pam as ruas de mais de 20 cidades da Tunísia. O país, 
reconhecido como propulsor da Primavera Árabe que 
derrubou o ditador Zine el-Abidine Ben Al, inaugurou 
uma transição política que buscava, além de instaurar 
um novo sistema democrático, combater a corrupção e 
a falta de emprego, assim como conquistar a liberdade 
de expressão e o respeito aos direitos humanos. Ante 
a falta de avanço nesses objetivos e o insustentável au-
mento do custo de vida, com inflação que supera 6% 
ao mês, o recém-criado movimento social Fech Nestan-
new (Pelo que esperamos?, em português) liderou uma 
mobilização contra a Lei de Finanças de 2018. Elabo-
rada pelo governo do premiê Youssef Chahed, a legis-
lação pretende implantar a austeridade no gasto pú-
blico e aumentar impostos para cumprir as condições 
do empréstimo de R$ 9,38 bilhões concedido em 2016 
pelo Fundo Monetário Internacional. As autoridades 
responderam os protestos, que descrevem como van-
dalismo, com uma forte repressão. 
Fonte: https://goo.gl/HdqRvW (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Países localizados no Oriente Médio e Norte da África que 
tiveram ondas de protestos contra o governo:   
R: Irã (Oriente Médio) e Tunísia (Norte da África).  
- Principal motivo dos protestos: 
R: Fatores econômicos.  
 
-No Irã, os protestos começam associados às altas taxas de 
desemprego e a inflação, no entanto, em um segundo mo-
mento chegam a adotar “slogans” contra o regime político 
do país. Ocorreram também protestos pró-governo. 
 
- Na Tunísia os protestos estão relacionados, principalmente, 
ao aumento de impostos e a nova política de austeridade 
(uma política de austeridade é requerida quando o nível do 

déficit público é considerado insustentável e é implementada 
através do corte de despesas). 
 
Fique de Olho: No mês de fevereiro poderão ocorrer fatos 
novos sobre o Irã. 
 
2.3. COREIA DO NORTE 
No ano de 2017, a Coreia do Norte se destacou no no-
ticiário em decorrência da realização de testes nuclea-
res e balísticos e por receber sanções do Conselho de 
Segurança da ONU. Em 2018, o ano começou com 
mais harmonia no país, especialmente após a reto-
mada de diálogo entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. 
 
Seul propõe à Coreia do Norte manter um diálogo 
de “alto nível” em 9 de janeiro (02/01/2018) 
Seul aceitou o desafio lançado pelo líder norte-coreano, 
Kim Jong-un, em seu discurso de Ano Novo. O Ministé-
rio da Unificação da Coreia do Sul propôs um diálogo 
de “alto nível” entre os dois países para falar da possí-
vel participação de uma delegação do fechado país nos 
Jogos Olímpicos de Inverno que serão realizados em 
fevereiro em território sul-coreano. Se Pyongyang acei-
tar, o diálogo ocorrerá na terça-feira, dia 9, na aldeia de 
Panmunjom, localizada na zona desmilitarizada que se-
para as duas nações. A Coreia do Sul demorou so-
mente 24 horas para indicar data e local à oferta de Kim 
Jong-un, que se mostrou disposto a realizar conversas 
para enviar seus atletas de elite ao evento olímpico, 
que ocorrerá na cidade de Pyeong Chang entre 9 e 25 
de fevereiro. Se a proposta der resultados, seria a pri-
meira vez em mais de dois anos que representantes 
dos dois países se reúnem. Seul propôs em julho uma 
rodada de conversas militares e uma reunião de famili-
ares separados pela Guerra da Coreia (1950-1953), 
mas Pyongyang nunca respondeu oficialmente à oferta.  
Fonte: https://goo.gl/4csEZa (Adaptado). 

 

Coreia do Norte anuncia retomada de diálogo de re-
aproximação com Sul (03/01/2018) 
A Coreia do Norte anunciou que restabelecerá o canal 
direto de comunicação intercoreano, após dois anos de 
suspensão dessa via de diálogo. O anúncio foi feito um 
dia depois de a Coreia do Sul propor manter conversas 
de alto nível com Pyongyang na próxima terça-feira na 
cidade de Panmunjom — cidade na fronteira onde se 
firmou o acordo de cessar-fogo entre as duas Coreias 
no fim da guerra (1950-1953). O líder da Coreia do 
Norte celebrou a atitude do presidente sul-coreano 
Moon Jae-In depois que ele apoiou sua proposta para 
melhorar as relações intercoreanas e sua sugestão de 
que a Coreia do Norte poderia participar nos Jogos 
Olímpicos de Inverno de Pyeongchang. O objetivo do 
encontro na próxima terça-feira é, além da participação 
da Coreia do Norte no evento esportivo, abordar "outros 
assuntos de interesse mútuo para melhorar as relações 
coreanas", explicou o ministro sul-coreano da Unifica-
ção, Cho Myoung-gyong. 
Fonte: https://goo.gl/B3da9B (Adaptado). 

 
Coreia do Norte aceita mandar atletas para Olimpí-
ada após reunião com Sul (09/01/2018) 
O encontro desta terça-feira, o primeiro desde dezem-
bro de 2015 entre Seul e Pyongyang, foi feito na vila de 
Panmunjom, que fica dentro da zona desmilitarizada 
que separa os dois países, conforme mostra o mapa a 
seguir. 
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A Coreia do Norte anunciou que enviará uma delega-
ção para disputar a Olimpíada de Inverno de Pyeong-
chang, na Coreia do Sul, em fevereiro, mas descartou 
debater seu programa nuclear com Seul. As decisões 
foram tomadas após a primeira reunião entre represen-
tantes dos dois países em mais de dois anos. Para fa-
cilitar a participação norte-coreana no evento, a Coreia 
do Sul anunciou que estuda suspender temporaria-
mente parte das sanções que impôs contra a ditadura 
de Kim Jong-un e que vai pedir à ONU e a países alia-
dos — como os EUA e o Japão — que façam o mesmo. 
O vice-ministro Chun Hae-Sung, responsável da Coreia 
do Sul pelas negociações com o vizinho, disse que seu 
país pediu a realização de uma nova rodada de conver-
sas para diminuir a tensão na península, além de uma 
retomada das negociações sobre os testes de mís-
seis e o programa nuclear norte-coreano. 
Fonte: https://goo.gl/5YJQN8 (Adaptado). 

 
Donald Trump afirma que está aberto a conversar 
com a Coreia do Norte (10/01/2018) 
Presidente dos Estados Unidos fez um telefonema para 
o líder da Coreia do Sul, Moon Jae-in, reforçando que 
está disposto a dialogar com Pyongyang, porém man-
tém oposição ao programa nuclear norte-coreano de 
Kim Jong-un. O governo Trump tem dito que prefere 
uma solução diplomática para a crise, mas que todas 
as opções estão sendo consideradas, inclusive uma 
ação militar. Washington tem insistido que qualquer di-
álogo futuro só deve ocorrer se o país norte-coreano 
desistir de suas armas nucleares, algo que Pyongyang 
não aceita. 
Fonte: https://goo.gl/mKCEAa (Adaptado). 

 
Coreia do Norte sugere enviar grupo de artistas a 
jogos na Coreia do Sul (13/01/2018) 
O ministro sul-coreano da Unificação das Coreias disse 
que a vizinha do Norte propôs novas conversas sobre 
os jogos olímpicos de inverno, desta vez para tratar do 
envio de um grupo de artistas para uma apresentação 
no evento, que acontece na Coreia do Sul em fevereiro. 
Após o acordo entre Seul e Pyongyang para garantir a 
participação norte-coreana na Olimpíada de Inverno, os 
dois países agora debatem a criação de uma seleção 
unificada para disputar o torneio feminino de hóquei no 
gelo na competição. A Olimpíada acontecerá entre 9 e 
25 de fevereiro em PyeongChang, na Coreia do Sul. 
Fonte: https://goo.gl/RkxrDh (Adaptado). 

 

Coreias desfilarão juntas e sob bandeira unificada 
em Jogos de Inverno (17/01/2018) 
Esta será a primeira equipe olímpica composta por atle-
tas de ambos os países, configurando um marco na his-
tória das relações esportivas entre as Coreias e um im-
portante passo rumo à distensão nas relações políticas. 

Seul e Pyongyang também anunciaram que seus atle-
tas desfilarão juntos na cerimônia de abertura, carre-
gando a bandeira de uma "Coreia unificada" que mostra 
a Península Coreana não dividida, segundo declara-
ções dos negociadores dos dois lados, após o encon-
tro. A bandeira da unificação coreana, que mostra a si-
lhueta da península e suas ilhas em azul, foi usada pela 
primeira vez no Campeonato Mundial de Tênis de Mesa 
de 1991. Ela foi exibida numa série de eventos esporti-
vos desde então, pela última vez nos Jogos de Inverno 
de Turim, na Itália, em 2006. A delegação olímpica 
norte-coreana é formada por cerca de 550 membros - 
incluindo 230 animadores de torcida, 140 artistas e uma 
equipe de 30 pessoas para uma demonstração de 
taekwondo. Eles viajarão por terra, passando por Kae-
song, que fica às margens da principal estrada entre 
Pyongyang e Seul, e devem chegar ao país vizinho em 
25 de janeiro. 
As duas Coreias são separadas pela fronteira mais mi-
litarizada do mundo desde o fim da Guerra da Coreia, 
em 1953. O raro encontro entre ambos os lados foi or-
ganizado depois que o líder da Coreia do Norte, Kim 
Jong-un, pressionou por melhores relações com Seul e 
sinalizou uma abertura para diálogo em seu discurso de 
Ano Novo. As tensões na península coreana aumenta-
ram com o impulso dado pela Coreia do Norte a seu 
programa de armas nucleares no ano passado - con-
duta que viola as resoluções do Conselho de Segu-
rança das Nações Unidas. Críticos veem as conversas 
entre Seul e Pyongyang como uma tentativa de Kim de 
distanciar a Coreia do Sul dos Estados Unidos. 
Fonte: https://goo.gl/ajrLH2 (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

 
Após cerca de dois anos sem diálogo, membros dos governos da 
Coreia do Norte e da Coreia do Sul realizaram uma reunião.  
 
- Local da Reunião: 
R: Cidade de Panmunjom, localizada na fronteira onde se fir-
mou o acordo de cessar-fogo entre as duas coreias, após o 
fim da Guerra. A cidade está localizada na chamada "zona 
desmilitarizada", uma área que abrange um trecho de 248 
km de extensão e 4 km de largura, na polêmica fronteira que 
separa as duas Coreias, e é um dos territórios mais vigiados 
do mundo.  
 
- Pauta da Reunião: 
R: A principal pauta da reunião foi uma discussão sobre a 
participação da Coreia do Norte na Olimpíada de Inverno de 
Pyeongchang, na Coreia do Sul, em fevereiro de 2018.  
 
- Desdobramentos importantes: 
R: A Coreia do Norte participará da Olimpíada de Inverno; 
atletas da Coreia do Norte e da Coreia do Sul desfilarão jun-
tos na cerimônia de abertura, carregando a bandeira de uma 
"Coreia unificada"; formação de uma equipe conjunta de hó-
quei feminino, composta por atletas de ambos os países. 
 
- Governo Trump: está aberto a um diálogo futuro desde que 
a Coreia do Norte desista de seu programa nuclear, algo que 
Pyongyang não aceita. 
Fique de Olho: No mês de fevereiro poderão ocorrer fatos 
novos sobre o tema. 
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2.4. ESTADOS UNIDOS E DONALD TRUMP 
Em janeiro de 2018, as notícias mais representativas 
associadas aos Estados Unidos e ao presidente Donald 
Trump envolvem a paralisação do governo norte-ame-
ricano e a discussão sobre imigrantes.  
 
PARALISAÇÃO 
Veja o que deixa de funcionar nos EUA com parali-
sação do governo (20/01/2018) 
O governo dos EUA está oficialmente com as contas con-
geladas desde a meia-noite (3h, de Brasília) deste sábado 
(20). Milhares de funcionários públicos - de guardas de par-
ques a especialistas de agências reguladoras - poderão fi-
car por tempo indeterminado em suas casas após os Esta-
dos Unidos não aprovarem um orçamento. O Senado ame-
ricano tinha até a meia-noite de sexta-feira (3 horas de sá-
bado em Brasília) para alcançar um acordo que impedisse 
o "shutdown", o fechamento das agências federais por não 
dispor de um orçamento. Com 50 votos a favor e 49 contra, 
o projeto-tampão que garantiria o funcionamento do go-
verno por 1 mês com um orçamento provisório foi rejeitado 
pelos senadores americanos. 
Fonte: https://goo.gl/RbjeBy (Adaptado). 

 
Governo dos EUA segue paralisado nesta 2ª e Se-
nado tenta nova votação (22/01/2018) 
Centenas de milhares de trabalhadores federais acordaram 
nesta segunda-feira (22) com o governo dos Estados Uni-
dos ainda paralisado e com a expectativa de que o Senado 
norte-americano tente novamente restaurar o financia-
mento federal, ainda que temporariamente. O Senado dos 
Estados Unidos rejeitou uma extensão provisória do orça-
mento federal, medida de extrema urgência que poderia evi-
tar um "apagão" da máquina pública. Com a falta de acordo, 
o governo de Donald Trump iniciou oficialmente à 0h (3h, 
em Brasília) de sábado (20) uma paralisação parcial de 
suas atividades por falta de fundos, no dia do 1º aniversário 
de sua administração. Com 50 votos a favor e 49 contra, o 
projeto-tampão, que garantiria o funcionamento do governo 
por 1 mês com um orçamento provisório, fracassou entre os 
senadores. Para chegar a um acordo, eram necessários 60 
dos 100 votos no Senado. Os republicanos, que dominam 
o Senado e a Câmara, querem um orçamento para 2018 
que aumente o gasto militar, uma promessa de campanha 
de Trump, que considera que as forças armadas têm equi-
pamentos insuficientes após mais de 16 anos de guerra 
ininterrupta. Mas, para um novo acordo temporário ou per-
manente, a oposição democrata exige em troca de seu voto 
uma solução para os "dreamers", jovens que entraram nos 
Estados Unidos ilegalmente quando eram crianças. Eles 
correram risco de deportação após Trump revogar, em se-
tembro do ano passado, o programa Daca da era Obama, 
que lhes garantia residência temporária. Na semana pas-
sada, Justiça suspendeu a decisão de revogar o programa, 
porém o futuro desses jovens segue indefinido. 
Fonte: https://goo.gl/W4RmrH (Adaptado). 

 
Senado americano alcança maioria e aprova projeto 
de lei para reabrir governo dos EUA (22/01/2018) 
O Senado americano alcançou na tarde desta segunda-
feira (22) a maioria necessária para aprovar uma lei de fi-
nanciamento provisória e, assim, reabrir o governo que está 
paralisado desde o último sábado. O projeto de lei foi apro-
vado e agora vai passar à Câmara. Os senadores aprova-
ram o projeto de lei que reabre as agências federais até o 
dia 8 de fevereiro por 81 votos a favor - bem mais do que os 
60 necessários - e 18 contra. Os republicanos, que 

dominam o Senado e a Câmara, querem um orçamento 
para 2018 que aumente o gasto militar, uma promessa de 
campanha de Trump, que considera que as forças armadas 
têm equipamentos insuficientes após mais de 16 anos de 
guerra ininterrupta. Também pedem a inclusão de recursos 
para a construção de um muro na fronteira com o México, 
outra promessa de campanha de Trump. Mas, para um 
novo acordo temporário ou permanente, a oposição demo-
crata exige em troca de seu voto uma solução para os "dre-
amers", como são conhecidos os jovens que entraram nos 
Estados Unidos ilegalmente quando eram crianças.  
Fonte: https://goo.gl/p1tNrG (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Senado dos Estados Unidos rejeitou uma extensão provi-
sória do orçamento federal. 
- Com a falta de acordo, o governo de Donald Trump iniciou 
uma paralisação parcial de suas atividades por falta de fundos. 
-  Os senadores Republicanos e os Democratas, membros 
principais dos partidos americanos que dominam o senado, 
discutem a aprovação do orçamento.  
- Os Republicanos desejam a ampliação do gasto militar 
(também pedem recursos para construção do muro na fron-
teira com o México). 
- Os Democratas condicionam o apoio aos gastos militares a 
uma solução para os "dreamers", como são conhecidos os 
jovens que entraram nos Estados Unidos ilegalmente quando 
eram crianças (Trump revogou o programa Daca da era 
Obama, que lhes garantia residência temporária) 
Importante: Em janeiro de 2018, a justiça suspendeu a deci-
são de revogar o programa, porém o futuro desses jovens se-
gue indefinido. 
- Para dar fim à paralisação, o senado americano alcançou a 
maioria necessária para aprovar uma lei de financiamento 
provisória.  
 
IMIGRANTES 
EUA anunciam fim de proteção a 200 mil imigrantes 
de El Salvador (08/01/2018) 
O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, anunciou nesta segunda-feira o fim à proteção a 
200 mil salvadorenhos que moram no país. Após dois 
terremotos em 2001 em El Salvador, os cidadãos ganha-
ram a permissão para trabalhar e morar temporaria-
mente nos EUA. Agora, eles precisarão deixar o país até 
setembro de 2019, segundo autoridades do Departa-
mento de Segurança Interna, ou ajustar suas condições. 
A concessão de moradia aos imigrantes fazia parte de 
uma iniciativa do governo americano chamada de Status 
Protegido Temporário, que agora chega ao fim.  
Fonte: https://goo.gl/uWmvEe (Adaptado). 

 
Trump sobre imigrantes: 'Por que pessoas de paí-
ses de merda vêm para cá?' (12/01/2018) 
O presidente Donald Trump usou palavras ofensivas 
durante um encontro com congressistas sobre a re-
forma migratória, ao perguntar por que os Estados Uni-
dos devem aceitar pessoas procedentes de "países de 
merda". O chefe de Estado se reuniu com senadores e 
legisladores na Casa Branca para falar sobre uma pro-
posta bipartidária que limitaria a reunificação familiar e 
o chamado programa "sorteio de vistos", em troca de 
evitar que centenas de milhares de jovens em situação 
irregular sejam deportados. 
"Por que todas essas pessoas de países de merda vêm 
para cá?", perguntou Trump, segundo relataram fontes 
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ao jornal The Washington Post. O presidente se referia 
a cidadãos do Haiti, de El Salvador e de países africa-
nos. Ele sugeriu, ao mesmo tempo, que os Estados Uni-
dos deveriam receber imigrantes de lugares como No-
ruega, país com cuja primeira-ministra se reuniu na 
quarta-feira. 
Fonte: https://goo.gl/68hnAc (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

 
- Nos capítulos da apostila foram apresentadas diversas 
ações do governo Donald Trump contra imigrantes. 
 
- Em novembro de 2017, foi destacado que Donald Trump 
encerrou a proteção temporária (TPS) para imigrantes do Haiti 
e da Nicarágua. Os imigrantes possuíam permissões extraordiná-
rias devido aos desastres naturais ocorridos na Nicarágua (fura-
cão Mitch, em 1998) e no Haiti (terremoto, em 2010).  
 
- Em janeiro de 2018, cidadãos oriundos de El Salvador per-
deram o TPS.  Aproximadamente 200 mil salvadorenhos se-
rão atingidos pela medida. 
 

FALANDO NISSO 

10 explosivas alegações do livro que Trump consi-
dera difamatório (04/01/2018) 
Donald Trump estava "atordoado" com sua vitória na 
eleição, não gostou da sua posse e achou a Casa 
Branca amedrontadora. Essas são algumas das alega-
ções de um livro que será lançado em 9 de janeiro, Fire 
and Fury: Inside the Trump White House (Fogo e Fúria: 
Por dentro da Casa Branca de Trump, em tradução li-
vre), de autoria do jornalista Michael Wolff. 
O autor diz ter feito entrevistas com mais de 200 pes-
soas, entre integrantes da campanha de Trump e da 
Casa Branca. A Casa Branca, por meio de sua porta-
voz, Sarah Sanders, disse que o livro está cheio de re-
latos falsos e equivocados. Trump também já ameaçou 
processar a editora Henry Holt & Co. Em carta enviada 
à editora, ele diz que o conteúdo do livro é difamatório 
e malicioso. 
Fonte: https://goo.gl/bUc7YN (Adaptado). 

 
Trump diz estar disposto a depor ao FBI sobre in-
terferência russa (24/01/2018) 
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afir-
mou a repórteres que está disposto a depor ao FBI so-
bre a investigação que apura se houve interferência 
russa nas eleições de 2016. "Eu adoraria fazê-lo, o 
mais rápido possível", declarou, confirmando que pres-
taria o depoimento sob juramento. A expectativa sobre 
uma eventual convocação do presidente cresceu de-
pois que o procurador especial Robert Mueller, que con-
duz a investigação, chamou o secretário da Justiça, Jeff 
Sessions, e o ex-diretor do FBI James Comey para de-
por. As recentes oitivas indicam que Mueller pretende 
esclarecer episódios ligados a uma eventual obstrução 
da Justiça ou abuso de poder - o que pode servir de 
base para um pedido de impeachment de Trump. 
Fonte: https://goo.gl/fj7kra (Adaptado). 

 
2.5. EQUADOR 
Em janeiro de 2018, o Equador concedeu cidadania a 
Julian Assange.  
 

Equador concede cidadania a Julian Assange, do 
Wikileaks (11/01/2018) 
O governo do Equador concedeu cidadania a Julian As-
sange, do site de vazamento de dados e denúncias Wi-
kiLeaks. O governo do país sul-americano está bus-
cando uma solução junto ao Reino Unido para o ati-
vista, que está isolado há mais de cinco anos na embai-
xada do Equador em Londres. O Reino Unido anunciou 
mais cedo nesta quinta que rejeitou um pedido do 
Equador para que concedesse a Assange um status di-
plomático. Assange está abrigado na embaixada equa-
toriana em Londres, sem poder sair do prédio, há mais 
de cinco anos, após ter buscado asilo para evitar ser 
extraditado para a Suécia por acusações de estupro. 
Fonte: https://goo.gl/hzEHjU (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- O australiano Julian Assange possui destaque pela sua atua-
ção como jornalista, escritor e, principalmente, ciberativista.  
- Assange é um dos líderes do WikiLeaks, uma organização 
transnacional sem fins lucrativos, sediada na Suécia, que pu-
blica, em sua página, postagens de fontes anônimas, docu-
mentos, fotos e informações confidenciais, vazadas de gover-
nos ou empresas, sobre assuntos sensíveis.  
 
- Em 2010, Assange foi acusado de estupro na Suécia.  
- Desde 2012, Assange está refugiado na Embaixada do 
Equador em Londres, para evitar uma deportação a Suécia.  
- Em 2017, a procuradoria sueca informou que está suspensa 
a investigação preliminar pelo caso de estupro, no entanto, 
Assange ainda não pode deixar o imóvel, porque a polícia bri-
tânica tem um mandado de prisão vigente contra ele.  
- Em janeiro de 2018, o Equador concedeu cidadania a Julian 
Assange. Agora, serão realizadas tratativas com o Reino 
Unido para encontrar uma solução para que ele deixe a em-
baixada e se dirija para o Equador.  
 
2.6. BOLÍVIA 
Algumas mudanças no código penal boliviano geraram 
polêmicas com igrejas do país. Para evitar conflitos e 
perda de popularidade, o presidente Evo Morales deci-
diu cancelar o novo código penal. 
 
Após polêmica com igrejas, Evo Morales cancela 
novo código penal (22/01/2018) 
O presidente boliviano Evo Morales decidiu cancelar a 
aplicação do novo código penal do país, que vinha 
sendo alvo de críticas de igrejas cristãs. Os religiosos 
diziam que as novas regras criminalizavam a evangeli-
zação, o que o governo nega. O artigo 88 do texto in-
cluía no pacote de crimes que tratam do tráfico de pes-
soas o "recrutamento para a participação em conflitos 
armados ou organizações religiosas ou cultos". Para 
Evo, as críticas são parte de uma campanha para atra-
palhar seu governo. Diversas entidades religiosas e da 
sociedade civil planejaram uma série de protestos con-
tra o governo devido ao novo código. Também estava 
marcada uma manifestação de apoio ao presidente. 
Com isso, Evo prometeu, no domingo, enviar "uma 
carta para a Assembleia Legislativa nos próximos dias" 
pedindo a anulação do código. A decisão de cancelar o 
novo código acontece no momento em que o presidente 
completa 12 anos no comando do país e luta para dis-
putar uma nova reeleição. 
Fonte: https://goo.gl/Nkyd41 (Adaptado).  
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DIRETO AO PONTO 

- Críticas ao código penal boliviano: 
R: Entidades religiosas alegam que as novas regras crimina-
lizam a evangelização.  
- O código penal incluía como crime o "recrutamento para a 
participação em conflitos armados ou organizações religio-
sas ou cultos". 
- Evo Morales solicitou para a Assembleia Legislativa a anu-
lação do código.  
 
2.7. CURDOS VERSUS TURCOS 
Os curdos são um povo, de aproximadamente 30 mi-
lhões de pessoas, sem Estado que vive entre o Iraque, 
Irã, Turquia e Síria. O povo curdo conseguiu preservar 
seus diferentes dialetos, suas tradições e um modo de 
organização baseado em clãs. Há diversos anos os cur-
dos almejam a construção de um estado independe. Ao 
longo do século passado ocorreram diversos embates 
entre nacionalistas curdos e a Turquia. Em janeiro de 
2018, as desavenças entre o governo turco e grupos 
curdos desencadearam novos confrontos.  
 
Ofensiva turca contra curdos no norte da Síria entra 
no 3º dia (22/01/2018) 
A artilharia turca continuava a bombardear posições da 
milícia curda YPG, no terceiro dia de sua ofensiva no 
enclave sírio de Afrin. O presidente turco, Recep Tayyip 
Erdogan, garantiu que "a questão de Afrin será resol-
vida, não haverá passo atrás. Conversamos com nos-
sos amigos russos e chegamos a um acordo". "A ope-
ração em Afrin não é conduzida contra os nossos ir-
mãos curdos. É uma operação para lutar contra organi-
zações terroristas", declarou Erdogan, garantindo que 
"a operação terminará assim que os objetivos forem 
atingidos". As forças turcas bombardearam posições 
das Unidades de Proteção do Povo curdo (YPG), que 
Ancara considera um grupo terrorista. As YPG são o 
principal componente da coalizão árabe-curda das For-
ças Democráticas Sírias (FDS), apoiada por Washing-
ton na luta contra grupos extremistas, em particular a 
organização Estado Islâmico (EI). A Turquia acusa as 
YPG de serem o braço sírio do Partido dos Trabalhado-
res do Curdistão (PKK), que conduz há 30 anos uma 
rebelião armada no sudeste da Turquia. Os Estados 
Unidos pediram à Turquia "moderação". A França ado-
tou um tom mais firme, exortando Ancara a encerrar 
sua ofensiva. Já Moscou acusou Washington de enco-
rajar o separatismo dos curdos na Síria.  
Fonte: https://goo.gl/Jxqu86 (Adaptado). 

 
Ataques da Turquia podem criar um novo front na 
guerra da Síria (22/01/2018) 
Ao longo do fim de semana, a Turquia bombardeou e 
atacou cidades no norte da Síria, que estão sob con-
trole de uma milícia curda. A ideia de Erdogan é acabar 
com o domínio dos curdos da milícia YPG nas cidades 
perto da fronteira com a Turquia. Para ele, o grupo es-
taria recebendo apoio do partido PKK, formados pelos 
curdos que vivem na Turquia e que desejam a formação 
de um território independente na região. O grande im-
passe está no fato de que o YPG é treinado e armado 
pelos Estados Unidos, que assim como a Turquia, é 
país-membro da OTAN. Se a intenção for tomar Afrin e 
expandir a ofensiva até a cidade de Manjib, pode apa-
recer um novo front na guerra da Síria. 
Fonte: http://r7.com/GZrr (Adaptado). 

 

Turquia intensifica ataques a curdos e agrava ten-
são na Síria (23/01/2018) 
A Turquia intensificou o ataque à província síria de 
Afrin, buscando estabelecer uma zona de segurança na 
região de maioria curda. Com isso, Ancara amplia sua 
divergência com os Estados Unidos e pode inaugurar 
uma nova fase da guerra que devasta o país árabe 
desde 2011. Para a Turquia, os curdos são apenas ali-
ados dos separatistas da mesma etnia que há décadas 
travam uma disputa com o governo em Ancara. O PKK, 
principal grupo curdo na Turquia, é historicamente acu-
sado de terrorismo no país - e também por EUA e UE.  
Fonte: https://goo.gl/VY8CSG (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

O candidato deve ter ciência de que o governo turco efetuou 
bombardeios a uma milícia curda.  
- Nome da milícia curda bombardeada pelas tropas turcas: 
R: Unidades de Proteção do Povo (YPG). A YPG é uma orga-
nização armada curda da região do Curdistão sírio e a princi-
pal aliada da colisão comandada pelos EUA, que luta contra 
o Estado Islâmico (EI).  
- Local dos bombardeios: 
R: Afrin, na Síria. Os ataques ocorreram na fronteira entre 
Síria e Turquia.  
- Motivo dos ataques turcos: 
R: O governo turco alega que a milícia curda YPG é um grupo 
terrorista, braço direito do Partido dos Trabalhadores do Cur-
distão (PKK), que conduz há 30 anos uma rebelião armada no 
sudeste da Turquia.  
 
Lembre-se: Em setembro de 2017, os curdos realizaram um 
plebiscito para independência do Curdistão iraquiano. 
 
Fique de Olho: O fato pode inflamar as divergências entre 
EUA e Rússia. O YPG é treinado e armado pelos Estados Uni-
dos. O governo turco informou que possui aval russo para re-
alizar os ataques contra o YPG na Síria. O caso pode criar 
uma nova área de tensão na Síria, que sofre com uma Guerra 
Civil desde 2011.  
 

FALANDO NISSO 

Taleban assume autoria de ataque a hotel de luxo 
em Cabul (21/01/2018) 
O Taleban assumiu a autoria de um ataque armado a 
um hotel de luxo em Cabul que durou mais de 12 horas. 
Todos os cinco terroristas morreram. Ao menos 18 pes-
soas foram mortas na ação, incluindo quatro afegãos e 
14 estrangeiros. Mais de cem pessoas foram resgatadas 
do hotel. Cinco homens armados invadiram o Hotel Inter-
continental de Cabul atirando em hóspedes e funcioná-
rios e ateando fogo no prédio. O porta-voz do Taleban, 
Zabihullah Mujahid, afirmou que o plano inicial era atacar 
o hotel na noite de quinta-feira, mas que a ação foi adi-
ada porque um casamento estava sendo realizado e eles 
queriam evitar vítimas civis. Porém, segundo testemu-
nhas ouvidas, os militantes alvejaram propositadamente 
os estrangeiros, perguntando pelo hotel: "Onde estão os 
estrangeiros?". Um afegão disse ter sido poupado devido 
à sua nacionalidade. O último grande ataque contra um 
hotel de alto perfil em Cabul ocorreu em março de 2014, 
quando quatro adolescentes armados invadiram o Se-
rena, matando nove pessoas. 
Fonte: https://goo.gl/TRoQn1 (Adaptado). 
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ECONOMIA 

 
1. CENÁRIO ECONÔMICO NO BRASIL 
 
1.1. PRODUTO INTERNO BRUTO 
O Produto Interno Bruto (PIB) é uma medida de tudo 
que é produzido dentro de um país em um determinado 
período. O PIB é um dos indicadores mais utilizados na 
macroeconomia com o objetivo de quantificar a ativi-
dade econômica de uma região. O resultado oficial do 
PIB será divulgado em março, no entanto, as estimati-
vas indicam que o Brasil registrou um PIB de aproxima-
damente 1% em 2017. 
 
Economistas preveem crescimento de 1% do PIB 
em 2017 (02/01/2018) 
Economistas de instituições financeiras voltaram a ver 
expansão de 1% da economia brasileira em 2017, uma 
alta ante a previsão de 0,98 por cento no levantamento 
anterior. Também melhoraram a expectativa para 2018, 
mostrou a pesquisa Focus do Banco Central.  A estima-
tiva de 1 % para a expansão do Produto Interno Bruto 
em 2017 não era vista desde novembro de 2016. Para 
2018, a melhora foi de 0,02 ponto percentual, a 2,70%. 
Fonte: https://goo.gl/awRjDe (Adaptado). 

 
FMI melhora previsão para PIB brasileiro e estima 
alta de 1,9% em 2018 (22/01/2018) 
O Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorou sua previ-
são de crescimento para o Produto Interno Bruto do Brasil em 
2018. De acordo com relatório trimestral, a economia brasi-
leira deverá avançar 1,9%. O número representa um au-
mento de 0,4 ponto percentual em relação à última estimativa 
apresentada em outubro, de 1,5%. Para 2019, o FMI prevê 
que o desempenho da economia será ainda melhor do que 
nos anteriores e chegará a avançar 2,1%. As revisões tam-
bém foram feitas para 2017. De 0,7%, a projeção subiu para 
1,1%. O número fechado será divulgado pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE) no dia 1º de março. 

 
Fonte: https://goo.gl/m2xrvS (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

 
- Estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 
2017: 1%. 
 
- O resultado interrompe uma sequência de dois anos de re-
tração do PIB (2015 e 2016) 
 
- As projeções para 2018 indicam novo crescimento do PIB, 
entre 1,9% e 2,7% (dependendo do órgão).  

 

FALANDO NISSO 

Venda de veículos supera expectativa e cresce 10% 
em 2017 (02/01/2018) 
Após quatro anos de queda nas vendas, o setor auto-
motivo fecha 2017 com alta de aproximadamente 10% 
em relação ao ano anterior. A Anfavea, associação que 
representa as montadoras instaladas no Brasil, previa 
que o crescimento em 2017 seria de 7,3%. Apesar do 
resultado positivo, a retomada ocorre em cima de bases 
rasas. Os dados do ano passado equivalem ao volume 
registrado em 2007, bem distante do recorde de vendas 
do setor: 3,8 milhões de unidades em 2012. 
Fonte: https://goo.gl/1RuihZ (Adaptado). 

 
PIB da China fecha 2017 com crescimento de 6,9% 
(18/01/2018) 
O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 6,9% 
em 2017, marcando a primeira aceleração na economia 
do país em sete anos - em 2016, a expansão havia sido 
de 6,7%. A meta oficial de crescimento da China para 
2017 era de 6,5%, mas o país acabou beneficiado pelo 
desempenho das exportações e da expansão do con-
sumo interno. 
Fonte: https://goo.gl/S69zSe (Adaptado). 

 
1.2. DÉFICIT PRIMÁRIO 
O superávit/déficit primário é o resultado da arrecada-
ção do governo menos os gastos, exceto juros da dí-
vida. Em 2017, o governo fechou o ano com um déficit 
primário de R$ 124,4 bilhões. 
 
Rombo do governo vem R$ 34,6 bi menor do que a 
meta em 2017 (29/01/2018) 
Com a contenção de gastos e a recuperação da arre-
cadação no final do ano, as contas do governo fecha-
ram 2017 com um déficit primário de R$ 124,4 bilhões, 
resultado negativo R$ 34,6 bilhões abaixo da meta para 
o ano, de R$ 159 bilhões. O rombo ficaria abaixo inclu-
sive da meta anterior de déficit, de R$ 139 bilhões, que 
foi ampliada em agosto do ano passado. O resultado 
negativo, anunciado nesta segunda-feira (29) pelo Te-
souro, foi o segundo pior da série histórica, iniciada em 
1997, já que em 2016 o rombo foi de R$ 161,3 bilhões. 
O desempenho das contas vem sendo influenciado 
pelo resultado da Previdência Social. No ano passado, 
o déficit do Regime Geral de Previdência Social somou 
R$ 182,4 bilhões, montante 18% maior do que o regis-
trado em 2016. No mesmo período, o Tesouro Nacional 
e o Banco Central tiveram um superávit de R$ 58 bi-
lhões, melhor resultado desde 2013. 
Fonte: https://goo.gl/vNo9dy (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- A meta brasileira para o déficit primário em 2017 era de R$ 
159 bilhões.  
- O déficit primário brasileiro em 2017 foi de R$ 124,4 bi-
lhões, abaixo da meta.  
- Desde 2014, o governo acumula déficits.   
 
1.3. INFLAÇÃO 
A Inflação é um termo utilizado para medir a variação 
dos preços de todos os produtos ofertados no mercado. 
A taxa de inflação é o aumento no nível de preços, ou 
seja, a média do crescimento dos preços de um con-
junto de bens e serviços em um determinado período. 
Em 2017, o Brasil fechou com o índice de inflação 
abaixo da meta do governo. 
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Inflação termina 2017 em 2,95%, abaixo do piso da 
meta pela 1ª vez (10/01/2018) 
A inflação encerrou o ano de 2017 em 2,95%, divulgou 
o IBGE. O valor, que corresponde ao índice acumulado 
no ano, ficou abaixo do piso da meta do Banco Central, 
de 4,5% com margem de tolerância de 1,5 ponto per-
centual. O descumprimento da meta em 2017 já era es-
perado pelo mercado. Com o resultado, o presidente do 
BC, Ilan Goldfajn, deverá enviar uma carta ao ministro 
da Fazenda, Henrique Meirelles, explicando por que a 
inflação não ficou dentro do estipulado. Será a primeira 
vez que ocorre tal situação desde que foi criado o sis-
tema de metas de inflação, em 1999. Na ata da última 
reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) publi-
cada em 12 de dezembro do ano passado, o BC culpou 
os alimentos pelo desvio da meta. O resultado acumu-
lado do ano foi o mais baixo desde 1998. Entre os efei-
tos econômicos da inflação baixa, estão maior poder de 
compra da população e possibilidade de redução da 
taxa de juros.  
 

 
 

 
 

Segundo o IBGE, foi o setor de alimentos e bebidas, 
que compõem cerca de 25% das despesas das famí-
lias, o que mais contribuiu para que o IPCA ficasse 
abaixo da meta. Enquanto alimentos caíram, outros 
itens mostraram altas. Os que mais influenciaram o au-
mento da inflação foram habitação (6,26%), saúde e 
cuidados pessoais (6,52%) e transportes (4,10%). 

 
Fonte: https://goo.gl/6EPTDy (Adaptado). 

DIRETO AO PONTO 

- A meta brasileira de inflação para 2017 era de 4,5%, com 
margem de tolerância de 1,5%, ou seja, valores entre 3% e 
6% estariam dentro da meta.  
- A inflação brasileira encerrou 2017 com um índice de 
2,95%.  
- A inflação brasileira ficou abaixo do piso da meta pela pri-
meira vez. 
- O setor de alimentos e bebidas, que compõem boa parte 
do consumo das famílias, foi o que mais contribuiu para a 
inflação baixa. 
 
1.4. COMBUSTÍVEIS 
No segundo semestre de 2017, a Petrobras adotou uma 
nova política de reajustes, que permite a promoção de 
reajustes diários nos preços de venda de suas refina-
rias. O intuito da medida foi acompanhar mais de perto 
as variações do mercado internacional e oferecer pro-
dutos mais competitivos aos clientes. Um dos produtos 
mais afetados pela nova política foi o gás de cozinha, 
que ficou 68% mais caro com reajustes vinculados ao 
preço do gás no mercado internacional. Em janeiro de 
2018, a Petrobras anunciou modificações na política de 
reajuste do gás de cozinha.  
 
Petrobras passa a alterar preço do gás de cozinha 
a cada 3 meses (18/01/2018) 
A Petrobras anunciou que passará a reajustar o valor 
do gás de cozinha a cada três meses, em vez de todo 
mês, alterando a política de preços que vigorou entre 
junho e dezembro do ano passado. De acordo com a 
Petrobras, a mudança visa "suavizar os repasses da 
volatilidade dos preços ocorridos no mercado internaci-
onal para o preço doméstico". Segundo a política em 
vigor até então, a estatal reajustava os valores de 
acordo com as cotações do butano e do propano (gases 
usados para fazer o gás de cozinha) no leste europeu, 
além de uma margem de lucro para a estatal. 
Isso provocou uma explosão no preço do produto, 
que subiu, no ano passado, 67,8% nas refinarias para 
envase em botijões de 13 quilos, usado em residências. 
O gás para botijões chegou a ficar congelado por 13 
anos, como estratégia dos governos petistas para se-
gurar a inflação. Para o consumidor final, o gás ficou 
16% mais caro em 2017, segundo o IBGE, e foi um dos 
vilões do orçamento dos brasileiros no ano passado.  

 

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

 
DIRETO AO PONTO 

 
- A Petrobrás anunciou mudanças na política de reajuste do 
gás de cozinha.  
 
- A Petrobras efetuará reajustes no valor do gás de cozinha 
a cada três meses. 
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FALANDO NISSO 

Petrobras fecha acordo de US$2,95 bi para encerrar 
ação nos EUA (03/01/2018) 
A Petrobras informou que assinou acordo para encerrar 
uma ação coletiva (“Class Action”) nos Estados Unidos, 
prevendo o pagamento de 2,95 bilhões de dólares, 
montante que terá impacto nos resultados da compa-
nhia no quarto trimestre de 2017. A “Class Action” foi 
movida por investidores da estatal em decorrência de 
perdas provocadas pelo envolvimento da companhia 
nos desvios revelados pela operação Lava Jato, da Po-
lícia Federal. O acordo ocorre dias após a Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) acusar oito ex-executivos da 
Petrobras, incluindo os ex-presidentes Maria das Gra-
ças Foster e José Sérgio Gabrielli, por possíveis irregu-
laridades na contratação de três navios-sondas. 
Fonte: https://goo.gl/tcKxMx (Adaptado). 

 

FIQUE DE OLHO  

Tarifa branca pode baratear conta de luz a partir de 
hoje (01/01/2018) 
A partir de hoje (1º) uma nova modalidade tarifária de 
energia elétrica estará disponível para consumidores 
com média mensal superior a 500 quilowatt/hora (kWh) 
e para novas ligações. É a tarifa branca, que mostra a 
variação do valor da energia conforme o dia e o horário 
do consumo e será oferecida para unidades consumi-
doras atendidas em baixa tensão, como residências e 
pequenos comércios. Segundo a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), todas as distribuidoras do país 
deverão atender aos pedidos de adesão à tarifa branca 
das novas ligações e dos consumidores com média 
mensal superior a 500 kWh. A tarifa branca dá ao con-
sumidor a possibilidade de pagar valores diferentes em 
função da hora e do dia da semana em que a energia 
elétrica é consumida. Se o consumidor usar a energia 
elétrica nos períodos de menor demanda, como pela 
manhã, início da tarde e de madrugada, por exemplo, o 
valor pago pela energia consumida será menor. Se o 
consumidor, porém, achar que a tarifa branca não apre-
senta vantagem, ele pode solicitar sua volta à tarifa con-
vencional. A distribuidora terá 30 dias para atender o 
pedido.  
A tarifa branca não se aplica aos consumidores residen-
ciais classificados como baixa renda, beneficiários de 
descontos previstos em Lei, e à iluminação pública. 
Fonte: https://goo.gl/66T1bC (Adaptado). 

 
1.5. REGRA DE OURO 
Em janeiro de 2018, o governo cogitou elaborar uma 
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para sus-
pender a chamada regra de ouro. 
 
A Regra de Ouro (08/01/2018) 
É um mecanismo constitucional (Art. 167, CF) que pro-
íbe que a União faça dívidas para pagar despesas cor-
rentes, como salários dos servidores e aposentadorias. 
A intenção da lei é proteger as gerações futuras e o país 
de um superendividamento já que exige que toda dívida 
seja feita para investimentos ou para a rolagem da pró-
pria dívida. 
O descumprimento desta norma é considerado crime 
de responsabilidade fiscal e prevê punições aos gesto-
res e o presidente da República que pode inclusive so-
frer abertura de um processo de impeachment. 
O dinheiro da arrecadação dos tributos tem sido insufi-
ciente para cobrir as despesas correntes nos últimos 

quatro anos e pela rigidez das despesas os cortes para 
amenizar estes déficits fiscais têm se concentrado nos 
investimentos que atingiram um dos menores patama-
res da história.  
Fonte: http://r7.com/0lXw (Adaptado). 

 
Governo prepara PEC para mudar 'regra de ouro' do 
gasto público (04/01/2018) 
Para evitar que Michel Temer e o futuro presidente da 
República, empossado em janeiro de 2019, sejam acu-
sados de crime de responsabilidade, governistas e a 
equipe econômica trabalham em uma PEC (proposta 
de emenda à constituição) para suspender a "regra de 
ouro" – que impede a União de emitir dívida em volume 
superior a investimentos. O objetivo da regra é evitar 
que o Estado se endivide para pagar despesas corren-
tes, como pessoal e manutenção, empurrando a conta 
para futuros governos. E pune gestores e o presidente 
da República pelo crime de responsabilidade, que po-
deria resultar num processo de impeachment. A PEC, 
de autoria do deputado Pedro Paulo (MDB-RJ), vai per-
mitir que a punição seja suspensa temporariamente. 
Durante este período seriam acionados automatica-
mente mecanismos de correção de rota, como proibi-
ção de criar novas despesas, contratar pessoal ou au-
mentar salários de servidores. O texto ainda está em 
elaboração, mas uma das propostas em estudo é sus-
pender a sanção até 2026, o mesmo intervalo de vigên-
cia do teto de gastos do governo. A medida pouparia 
Temer e, principalmente, o eleito em 2018 de sofrerem 
um processo de crime de responsabilidade, uma vez 
que o governo enfrenta dificuldades em cumprir a regra 
de ouro. 

 

 
 
Fonte: https://goo.gl/dfULKN (Adaptado). 
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Michel Temer pretende flexibilizar 'regra de ouro' do 
gasto (05/01/2018) 
Para impedir que o presidente Michel Temer seja res-
ponsabilizado criminalmente, o governo costura com o 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, uma proposta de 
emenda à Constituição (PEC) que flexibiliza a chamada 
“regra de ouro”. Prevista na Constituição, essa norma 
impede a emissão de dívida para o pagamento de des-
pesas correntes.  
Fonte: https://goo.gl/v37nep (Adaptado). 

 
Governo desiste de flexibilizar regra de ouro 
(08/01/2018) 
O governo desistiu de modificar a regra que limita o en-
dividamento público. De acordo com os ministros da Fa-
zenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo 
Oliveira, somente após a conclusão da votação da re-
forma da Previdência, o Executivo retomará as discus-
sões em torno do tema, mas está descartada a possibi-
lidade de suspensão ou flexibilização das exigências. 
Fonte: https://goo.gl/WPqPdR (Adaptado). 

 
Temer desiste de flexibilizar 'regra de ouro' do 
gasto público (08/01/2018) 
O presidente Michel Temer desistiu da flexibilização da 
chamada "regra de ouro" do gasto público no texto da 
PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do Orça-
mento. O tema foi tratado em reunião entre o presi-
dente, ministros palacianos e a equipe econômica. 
Segundo o Palácio do Planalto, o presidente "não 
aceita que a regra seja suprimida" e o assunto não será 
tratado neste momento, em que o governo tenta apro-
var a reforma da Previdência. Para ele, a proposta só 
deve ser discutida caso fique claro que a reforma previ-
denciária não será aprovada neste ano. 
Ele também orientou a equipe econômica a procurar al-
ternativas para evitar que a "regra de ouro" não seja 
cumprida. 
Fonte: https://goo.gl/svXGAX (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- O que é Regra de Ouro: 
R: Sucintamente, é um mecanismo constitucional que proíbe 
que a União faça dívidas para pagar despesas correntes, 
como salários dos servidores e aposentadorias. A regra de 
ouro assegura que o governo se endivide apenas com o obje-
tivo de financiar despesas de capital (investimentos e paga-
mento de dívida).  
 
- Porque o governo quer mudar a Regra de Ouro: 
R: A arrecadação dos tributos tem sido insuficiente para co-
brir as despesas correntes nos últimos anos. O descumpri-
mento da regra de ouro é considerado crime de responsabi-
lidade fiscal e prevê punições aos gestores e o presidente da 
República que pode inclusive sofrer abertura de um processo 
de impeachment.  
 
- Qual era a proposta do governo: 
R: Elaborar uma PEC para suspender a regra de ouro por um 
período e, consequentemente, evitar que o presidente Michel 
Temer e o seu sucessor sofram um processo por cometer 
crime de responsabilidade fiscal. 
 
- A mudança na regra de ouro foi aprovada? 
R: Não. Após divergências, o governo Michel Temer desistiu 
de suspender a regra de ouro.  

1.6. BOEING E EMBRAER 
No capítulo do mês de dezembro, foi discutida a possí-
vel fusão entre a Embraer e a Boeing. Em janeiro de 
2018, o fato teve alguns desdobramentos. 
 
Proposta da Boeing inclui divisão militar da Em-
braer (02/01/2018) 
A proposta da Boeing para associar-se à Embraer não 
é restrita à área de aviação comercial. Inclui também a 
divisão de defesa da fabricante brasileira, segundo a 
Folha apurou junto a pessoas próximas da negociação. 
Isso tornará a conversa ainda mais sensível politica-
mente, já que o governo brasileiro diz que vetará a 
perda de controle nacional da empresa devido à sua 
importância estratégica na área militar. A gigante ame-
ricana não tem um formato fechado de oferta. Trará à 
mesa exemplos de parceria na área militar que dão sal-
vaguardas de soberania aos países. A reação do presi-
dente Michel Temer após o anúncio das negociações, 
em 21 de dezembro, foi a de aprovar as conversas, mas 
rejeitar qualquer perda de controle. Detentora de uma 
"golden share", ação especial herdada na privatização, 
a União pode vetar negócios. Quem quiser mais de 
35% das ações, precisa de aval federal.  
Fonte: https://goo.gl/NNzyQY (Adaptado).  

 
Negócio entre Boeing e Embraer pode afetar caça 
da FAB (23/01/2018) 
A fabricante sueca Saab pode rever seu contrato para 
fornecer caças Gripen à Força Aérea Brasileira se con-
siderar que a eventual associação entre a ameri-
cana Boeing e a brasileira Embraer coloca em risco se-
gredos tecnológicos de seu produto. Segundo a Folha 
apurou, esse será o recado que a Saab dará nesta 
quinta-feira (25) em reunião marcada com o ministro 
Raul Jungmann (Defesa). A delegação sueca será che-
fiada pelo presidente da empresa, Hakan Buskhe. 
Fonte: https://goo.gl/7mC99E (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. 
- Um dos pontos mais delicados da negociação envolve o se-
tor militar da Embraer. A empresa produz aeronaves para 
Força Aérea Brasileira (FAB), e a fusão com a Boeing levanta 
discussões sobre segredos tecnológicos.  
Fique de olho nos desdobramentos do caso. 
 

FALANDO NISSO 

Privatização de 168 estatais poderia render até R$ 
500 bilhões (14/01/2018) 
A lista de empresas públicas com potencial para serem 
privatizadas é longa. Mais precisamente, são 168 esta-
tais e 109 subsidiárias, na União e em todos os Esta-
dos. O potencial de arrecadação, por sua vez, é ele-
vado: gira entre R$ 400 bilhões e R$ 500 bilhões. 
Os dados constam de uma pesquisa realizada pela con-
sultoria internacional Roland Berger. Foram avaliadas 
496 estatais. O maior potencial de arrecadação estaria 
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no governo federal. Para ter uma dimensão, os recur-
sos seriam suficientes para cobrir quase três vezes o 
déficit primário do setor público, segundo o resultado 
mais recente divulgado pelo Banco Central. 
Fonte: https://goo.gl/hD9FHm (Adaptado). 

 
1.7. REBAIXAMENTO 
As agências que classificam os riscos de países e em-
presas são conhecidas como agências de ratings e tem 
a função básica de atribuir notas para determinar em 
qual classe de risco o país/empresa se encontra. Estas 
empresas avaliam e atribuem notas classificatórias de 
acordo com a situação do objeto estudado além de ve-
rificar a confiança que o país/empresa possui no com-
promisso de pagar suas dívidas no prazo acordado. As 
empresas mais famosas e respeitadas nesta área são: 
Moody’s, Fitch Ratings e Standard & Poor’s. Em janeiro 
de 2018, a agência Standard & Poor’s rebaixou a nota 
do Brasil. 
Fonte: https://goo.gl/UMXGte (Adaptada). 

 
S&P rebaixa nota de crédito do Brasil (11/01/2018) 
A agência internacional de risco Standard&Poor's 
(S&P) rebaixou a nota de crédito soberano do Brasil de 
"BB" para "BB-". Com isso, o rating do país segue sem 
o selo de bom pagador, mas agora está três degraus 
abaixo do grau de investimento. Já a perspectiva para 
a nota mudou de negativa para estável. O rebaixamento 
já era esperado por parte do mercado em razão das di-
ficuldades do governo para conseguir a aprovação da 
reforma da Previdência. Na justificativa para a decisão, 
a agência apontou como "uma das principais fraquezas 
do Brasil" o atraso na aprovação de medidas fiscais que 
reequilibrem as contas públicas. 
 

 
 
Fonte: https://goo.gl/1YfGWc (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

O candidato deve lembrar que a agência Standard & Poor’s 
rebaixou a nota do Brasil de BB para BB-. 
- Motivo do Rebaixamento: 
R: O atraso na aprovação de medidas fiscais que reequili-
brem as contas públicas, como por exemplo, a Reforma da 
Previdência. 
- Consequência para o Brasil: 
R: O rebaixamento é simbólico, pois o Brasil continua na ca-
tegoria de especulação. 
Lembre-se: O Brasil perdeu o selo de bom pagador em 2015. 
 

FALANDO NISSO 

Temer oferece R$ 10 bi em obras em troca de apro-
vação da reforma (10/01/2018) 
O presidente Michel Temer reforçará a munição do mi-
nistro da Secretaria de Governo, Carlos Marun (MDB-
MS), com até R$ 10 bilhões para a finalização de obras 
em redutos eleitorais de quem votar pela reforma da 
Previdência. Assessores presidenciais dizem que essa 
será uma das "armas" para pressionar o Congresso na 
volta do recesso. O dinheiro sairá da própria economia 

gerada em 2018 com a eventual aprovação das novas 
regras da Previdência. 
Fonte: https://goo.gl/aQCpY8 (Adaptado). 

 

FIQUE DE OLHO: No capítulo do mês de fevereiro, a apostila 
dará ênfase à Reforma da Previdência e às novas propostas 
apresentadas.  
 
2. CENÁRIO ECONÔMICO NO MUNDO 
 
2.1. BITCOIN 
No capítulo do mês de dezembro, a apostila destacou 
a representativa valorização da Bitcoin. Em janeiro de 
2018, a criptomoeda sofreu uma desvalorização.  
 
O que explica a forte queda da bitcoin (17/01/2018) 
A bitcoin perdeu, só nas últimas 24 horas, 21% de seu 
valor. Por volta das 13h20 (horário de Brasília), a crip-
tomoeda era cotada a pouco mais de 9,4 mil dólares, 
segundo o site especializado Coindesk. A forte queda 
nos últimos dias contrasta com o desempenho da mo-
eda em dezembro de 2017, quando ela bateu a marca 
dos 19,3 mil dólares. A derrocada atual é difícil de ser 
explicada com apenas um fato. Ontem, até hackers 
norte-coreanos foram apontados pelo jornal Wall Street 
Journal como responsáveis por ataques que ajudaram 
na queda da moeda. O governo da Coreia do Norte es-
taria financiando roubos e a mineração da moeda para 
ter novas fontes de financiamento. Outra preocupação 
vem da Coreia do Sul. Recentemente, o governo local 
afirmou que estuda banir a negociação com criptomoe-
das. A China também pretende impor restrições, sobre-
tudo em relação à mineração — o mecanismo de reso-
lução de problemas matemáticos por computadores 
que dá origem a novas moedas. Atualmente, cerca de 
80% das bitcoins são mineradas em território chinês. A 
concentração se dá pelas facilidades que o país ofe-
rece, como o baixo custo de energia elétrica. Quem 
também pode aumentar o rigor com as moedas é 
a Rússia. A bitcoin não é a única moeda a ser impac-
tada. Nesta quarta-feira, as 20 maiores criptomoedas 
do mundo recuam mais de 10%, segundo o site Coin 
Market Cap. A Ethereum, por exemplo, recua mais de 
20%, para 888 dólares, enquanto a Ripple cai 24,9% e 
a Bitcoin Cash, 18%. 
Fonte: https://goo.gl/qeQmHq (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

-  Em 2017, a Bitcoin apresentou valorização impressionante. 
- No início de 2018, a Bitcoin sofre representativa desvalorização. 
- Alguns governos, como da Coreia do Sul, China e Rússia, discu-
tem restrições à moeda. Tal fato contribui para desvalorização.  
 
2.3. FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL 
O Fórum Econômico Mundial (FEM) é uma organiza-
ção internacional localizada em Genebra (Suíça), res-
ponsável pela organização de encontros anuais com a 
participação e colaboração das maiores e principais 
empresas do mundo. Foram sistematizadas as princi-
pais notícias sobre o Fórum de 2018. 
Fonte: https://goo.gl/3yiV9z (Adaptada). 

 
Davos 2018: O que é o Fórum Econômico Mundial? 
(23/01/2018) 
O Fórum de Davos começou como uma pequena con-
ferência sobre gestão em 1917. O seu fundador, Klaus 
Schwab, desejava introduzir as técnicas de gestão 
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norte-americanas para melhorar o baixo desempenho 
das empresas europeias. 
Mas Davos cresceu desmesuradamente desde esse 
modesto começo. Nos dias de hoje é um encontro anual 
que reúne cerca de 3000 personalidades mundiais, do 
mundo empresarial, das finanças e da política. O Fórum 
de Davos descreve a sua missão oficial como “melhorar 
o estado do mundo”. O evento tem lugar num centro de 
conferências no coração da pequena estância de esqui 
suíça de Davos. 
 
O que vai acontecer? 
A grande discussão é sobre temas recorrentes como a 
desigualdade, a pobreza, a inovação, o meio ambiente, 
entre outros. O tema oficial da reunião deste ano é: 
“Criar um futuro compartilhado num mundo fraturado”. 
Fonte: https://goo.gl/RFPzZu (Adaptado). 

 
Davos 2018: O que esperar da edição deste ano? 
(22/01/2018) 
“Criar um futuro partilhado num mundo fraturado" é o 
tema da edição deste ano do Fórum Econômico Mun-
dial que ocorre na emblemática estância turística de 
Davos, na Suíça. A organização espera que os presen-
tes - chefes de Estado, líderes empresariais e celebri-
dades, entre outros - discutam formas de renovar o 
compromisso com a cooperação internacional em do-
mínios como a tecnologia, as alterações climáticas e a 
economia global. Encontrar um equilíbrio entre a "coo-
peração global" e as políticas protecionistas para evitar 
"o colapso da ordem mundial" está na agenda. 
Outro grande domínio de discussão será o do ambiente 
e o de estabelecer como cumprir com os compromissos 
resultantes do Acordo do Clima de Paris para limitar o 
aquecimento global. Os líderes também abordarão for-
mas de promover iniciativas de reciclagem junto das co-
munidades para fazer diminuir o lixo global. Em desta-
que na agenda deste ano estão também as "tecnolo-
gias emergentes" e a forma como vão mudar os pa-
drões de produtividade. Os presentes no Fórum vão 
discorrer sobre a forma como algumas tecnologias re-
centes mudaram o mundo do trabalho e sobre como a 
sociedade pode proteger da melhor maneira conjuntos 
de competências para se adaptar a estas mudanças. 
Combater o fosso em matéria de igualdade de gênero 
vai estar pela primeira vez, na agenda de Davos e tam-
bém pela primeira vez em 48 anos de Fórum Econô-
mico Mundial o encontro será presidido por mulheres. 
Fonte: https://goo.gl/PDwUC3 (Adaptado). 

 

Ambiente é destaque em Davos, mas bichos que so-
frem dominam as redes (21/01/2018) 
São eles, os ricos, que estão dizendo: a questão ambi-
ental domina o panorama dos riscos globais. A mu-
dança climática, fruto do aquecimento global turbinado 
pela humanidade, é a segunda tendência mais preocu-
pante, depois da disparidade de renda e riqueza com-
binada com a crescente polarização das sociedades. 
A mensagem está no centro do "Relatório de Riscos 
Globais 2017" do Fórum Econômico Mundial, conves-
cote invernal de bacanas que começa na terça-feira 
(23) em Davos, Suíça. Estados Unidos e China, que vi-
viam a bicar-se na matéria, ratificaram o Acordo de Pa-
ris para conter o aquecimento global. Aí Donald Trump 
foi eleito, mas não só. A agenda ambiental recuou no 
mundo todo, do Brasil à Alemanha. 
Fonte: https://goo.gl/BmweNf (Adaptado). 

DIRETO AO PONTO 

Questões sobre o Fórum Econômico Mundial, Davos 2018, 
devem perguntar sobre alguma característica do evento. 
- O lema oficial do encontro em Davos-2018: 
R: “Criar um futuro compartilhado em um mundo dividido".  
Atenção: Donald Trump disse durante discurso no Fórum 
Econômico Mundial que sempre irá colocar os Estados 
Unidos em primeiro lugar, mas que isso não quer dizer que 
os Estados Unidos estarão sozinhos. 
- Principais discussões em Davos-2018: 
R: Quarta Revolução Industrial, com os efeitos das novas 
tecnologias sobre os trabalhadores e a economia, assim 
como o problema das notícias falsas (fake news) e a 
inteligência artificial;  
- Crescente desigualdade, advertindo que o crescimento dos 
últimos cinco anos não serviu para reduzir a pobreza nem 
para aumentar a renda familiar;  
- Relatório Global de Riscos do Fórum Econômico Mundial 
destacou que as tensões geopolíticas e os efeitos das 
mudanças climáticas, e suas consequências para o meio 
ambiente e para as pessoas, estão entre os principais riscos 
para o mundo em 2018. 
Importante: O evento destacou a igualdade de gênero. As 
sete vice-presidentes da conferência anual em Davos foram 
mulheres. 
 

FIQUE DE OLHO  

UE aprova estratégia do 'brexit' com transição dura 
para o Reino Unido (29/01/2018) 
A União Europeia aprovou sua estratégia de negocia-
ção com o Reino Unido para um período de transição 
após o "brexit", nome dado à saída britânica do 
bloco econômico. A proposta é que, durante a transi-
ção, o Reino Unido continue sujeito às regras da União 
Europeia — mas perca seu poder de decisão, sendo 
incapaz, por exemplo, de bloquear novas leis. O "brexit" 
está previsto para ocorrer no fim de março de 2019 e a 
transição se alongaria até 31 de dezembro de 2020, se-
gundo a proposta europeia. A ideia não agrada o Reino 
Unido, que vem sofrendo sucessivas derrotas na mesa 
de negociação. A ideia de permanecer na União Euro-
peia, mas sem direito a voto desagrada governo e sim-
patizantes do "brexit", que consideram essa solução 
uma abdicação de soberania — justo o oposto daquilo 
que defendem. 
Fonte: https://goo.gl/cTavjy (Adaptado). 

 
2.4. ISLÂNDIA 
Em janeiro de 2018, entrou em vigor na Islândia uma lei 
inédita sobre igualdade de gênero. Foram 
sistematizadas algumas notícias sobre o fato.  

 
Islândia agora é o 1º país onde igualdade salarial 
entre homem e mulher é lei (02/01/2018) 
A Islândia se tornou o primeiro país do mundo a colocar 
em vigor uma lei que exige a igualdade de salário entre 
homens e mulheres. A medida foi tomada como um es-
tímulo às empresas, para que mantenham a classifica-
ção da nação como a que mais possui igualdade de gê-
nero. A lei vale para todas as empresas que possuem 
mais de 25 funcionários. As empresas e as agências 
que não seguirem a nova lei serão obrigadas a arcar 
com o pagamento de uma multa. 
Fonte: https://goo.gl/pHxLht (Adaptado). 
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Islândia é 1º país a tornar ilegal pagar salário menor 
a mulheres (02/01/2018) 
Se a Islândia já aparecia no topo da lista dos países 
com a maior igualdade de gênero, agora tem um motivo 
a mais para não perder o posto. Entrou em vigor uma 
lei que torna ilegal pagar mais a homens do que as mu-
lheres no país. A medida será aplicada tanto nos órgãos 
governamentais quanto nas empresas do setor privado 
com mais de 25 funcionários. Todos terão de obter uma 
certificação especial do governo garantindo que ali 
existem políticas de igualdade salarial. Não conseguiu 
a certificação? Vai levar multa. 
Fonte: https://goo.gl/s8gJCZ (Adaptado). 

 
Islândia é 1° país do mundo a impor igualdade sala-
rial entre homens e mulheres (04/01/2018) 
Islândia se tornou o primeiro país do mundo a criar uma lei 
que exige a igualdade de salários entre homens e mulhe-
res. A legislação entrou em vigor em 1° de janeiro de 2018. 
A nova lei islandesa torna efetivamente ilegal pagar salá-
rios mais altos a homens, entre funcionários que exerçam 
funções semelhantes. Pelas novas regras, todas as em-
presas privadas e agências governamentais que tenham 
mais de 25 funcionários passam a ser obrigadas a obter 
uma certificação oficial, junto ao governo, que comprove 
suas políticas de igualdade salarial entre homens e mulhe-
res. Os empregadores que não cumprirem a legislação es-
tarão sujeitos à multa. A meta da Islândia é eliminar a de-
sigualdade de salários entre homens e mulheres até 2020. 
Nos últimos nove anos consecutivos, a Islândia tem lide-
rado o ranking do Fórum Econômico Mundial sobre os pa-
íses onde há mais igualdade de gênero.  
Fonte: https://goo.gl/Q3NxkR (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Nome do país que colocou em vigor uma lei que exige 
a igualdade de salário entre homens e mulheres: 
R: Islândia. 
- Características da lei islandesa: 
R: Instituições governamentais e empresas privadas que te-
nham mais de 25 funcionários passam a ser obrigadas a ob-
ter uma certificação oficial, junto ao governo, que comprove 
suas políticas de igualdade salarial entre homens e mulheres. 
As empresas que não cumprirem a legislação estarão sujei-
tas à multa.  
Importante: A Islândia lidera a lista mundial como o país 
onde há mais igualdade de gênero. A meta do país é eliminar 
totalmente a desigualdade de salários entre homens e mu-
lheres até 2020.  
 

SOCIEDADE 

 
1. CENÁRIO SOCIAL NO BRASIL 
 
1.1. PARALISAÇÃO DA POLÍCIA NO RIO GRANDE 
DO NORTE 
Em dezembro de 2017, a apostila destacou o início de 
uma paralisação de policiais militares, bombeiros e po-
liciais civis no estado do Rio Grande do Norte. Em ja-
neiro de 2018, ocorreram alguns desdobramentos so-
bre o caso.  
 
Forças Armadas controlaram violência no Rio 
Grande do Norte, diz ministro (01/01/2018) 

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, fez um balanço 
da atuação das Forças Armadas no Rio Grande do 
Norte nos últimos três dias. Ele disse que o quadro de 
violência que aterrorizou a população potiguar nas últi-
mas semanas, desde o início da greve de policias mili-
tares, civis e bombeiros, está sob controle. 
Fonte: https://goo.gl/USuSJX (Adaptado). 

 
Policiais do Rio Grande do Norte decidem manter 
greve, que já dura três semanas (05/01/2018) 
O protesto dos agentes de segurança pública do Rio 
Grande do Norte já entrou na terceira semana ainda 
sem previsão para terminar. A greve no Rio Grande do 
Norte se deve ao fato de que os policiais civis e milita-
res e bombeiros ainda não receberam o vencimento de 
dezembro nem o 13º salário. Além disso, os servidores 
reivindicam melhores condições de trabalho, como 
equipamentos adequados e manutenção de viaturas, 
consideradas sem condições para rondas. Eles tam-
bém solicitam a não instauração de procedimento ad-
ministrativo contra quem participa do movimento que 
reduziu o policiamento nas ruas. 
Fonte: https://goo.gl/QePBcZ (Adaptado). 

 
Governo do RN decreta calamidade na Segurança 
Pública (06/01/2018) 
O Governo do Rio Grande do Norte decretou estado de cala-
midade no sistema de Segurança Pública do Estado. De 
acordo com o decreto, o motivo é a greve dos policiais civis e 
militares e o aumento da violência. Ainda conforme o docu-
mento, enquanto perdurar a situação, ficam disponíveis para 
atendimento aos serviços necessários do Sistema de Segu-
rança Pública todos os bens, serviços e servidores da Admi-
nistração Pública Direta ou Indireta. A vigência do decreto é de 
180 dias a serem contados a partir deste sábado (6). 
Fonte: https://goo.gl/Wrm9nE (Adaptado). 

 
Policiais civis e militares encerram paralisação no 
RN (09/01/2018) 
Policiais civis e militares do Rio Grande do Norte deci-
diram voltar às ruas e encerrar a paralisação iniciada 
em 19 de dezembro. As categorias decidiram aceitar a 
proposta do governo estadual, que se comprometeu a 
regularizar o pagamento de salários atrasados. A reto-
mada do trabalho pelos policiais militares e bombeiros 
militares, porém, ficou condicionada à formalização do 
compromisso.  
Fonte: https://goo.gl/NcWF8J (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Nome do estado brasileiro com paralisação de policiais mi-
litares, bombeiros e policiais civis: 
R: Rio Grande do Norte. 
- Motivo da paralisação: 
R: Atraso no pagamento da remuneração de dezembro e do 
13.º salário, bem como reivindicação sobre melhores condi-
ções de trabalho.  
- Consequência da greve: 
R: Aumento nos índices de violência. 
- O Governo federal autorizou o reforço das Forças Armadas na segu-
rança do RN.   
- O Governo do Rio Grande do Norte decretou estado de calamidade 
no sistema de Segurança Pública do Estado. 
- Após um acordo com o governo, a paralisação foi encer-
rada.  
 

http://www.neafconcursos.com.br/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/rio-grande-do-norte/


 

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

20 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.  

1.2. REBELIÃO NOS PRESÍDIOS 
No Brasil, o início de 2018 foi marcado por dois episó-
dios de violência em presídios, um no estado de Goiás 
e outro no estado do Ceará.   
 
Rebelião em presídio de Goiás deixa 9 presos mor-
tos e 14 feridos (02/01/2018) 
A Superintendência Executiva de Administração Peni-
tenciária (Seap) confirmou que nove presos morreram 
e 14 ficaram feridos, durante rebelião na Colônia 
Agroindustrial do Regime Semiaberto, no Complexo 
Prisional de Aparecida de Goiânia, cidade da região 
metropolitana de Goiânia. Segundo a Seap, a rebelião 
começou quando presos que estavam na ala C, invadi-
ram as alas A, B e D. Durante o confronto, os detentos 
chegaram a incendiar a unidade prisional.  
Fonte: https://goo.gl/uarLQg (Adaptado). 

 
Terceira rebelião em presídio de Goiás é controlada 
pela polícia (05/01/2018) 
A rebelião que começou por volta das 4h30 de hoje (5) 
na Penitenciária Odenir Guimarães, no Complexo Prisi-
onal de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana 
da capital de Goiás, está controlada. Esta é a terceira 
rebelião no Complexo Prisional de Aparecida de Goiâ-
nia – as outras duas ocorreram na Colônia Agroindus-
trial do Regime Semiaberto. A primeira rebelião, na se-
gunda-feira (1º) causou a morte de nove presos e 14 
ficaram feridos. 
Fonte: https://goo.gl/MNcAaf (Adaptado). 

 
Rebelião no Ceará mata 10 detentos 48 horas após 
chacina em forró (29/01/2018) 
Um ataque promovido por detentos da Cadeia Pública 
de Itapajé, pequena cidade a duas horas e meia de For-
taleza, no Ceará, terminou com dez mortos a tiros e fa-
cadas na manhã desta segunda-feira, 29. Segundo fa-
miliares dos presos e agentes penitenciários, os mortos 
seriam da facção criminosa paulista Primeiro Comando 
da Capital (PCC) e teriam sido assassinados ainda em 
decorrência da chacina que matou 14 pessoas em For-
taleza na madrugada de sábado. 
Fonte: https://goo.gl/CPdc7a (Adaptado). 

 

FALANDO NISSO 

Maior chacina do Ceará deixa 14 mortos na periferia 
de Fortaleza (27/01/2018) 
Um grupo de homens fortemente armados invadiu na 
madrugada de deste sábado, 27, uma festa no bairro 
Cajazeiras, na periferia de Fortaleza, e atirou contra os 
participantes, matando 14 e deixando 18 feridos – oito 
deles continuavam internados até às 23 h. A maioria 
das vítimas é mulher e, entre elas, há adolescentes. À 
tarde, um suspeito foi preso com um fuzil. A chacina – 
a maior da história do Ceará – estaria ligada à guerra 
de facções criminosas. A festa acontecia na casa no-
turna Forró do Gago. Segundo testemunhas que pedi-
ram para não serem identificadas, por volta de 0h30 de 
ontem, homens chegaram em três carros e desceram 
disparando a esmo. Segundo fontes não oficiais, o 
evento era promovido por integrantes da facção crimi-
nosa Comando Vermelho (CV), que nasceu no Rio, tem 
forte presença nos presídios e domina o tráfico de dro-
gas no Ceará. O massacre é atribuído à facção rival 
Guardiões do Estado (GDE). 
Fonte: https://goo.gl/4fxL5S (Adaptada). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Principais locais com rebelião e conflitos entre presos: 
R: Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, em Goiás, e 
Cadeia Pública de Itapajé, no Ceará.  
Cuidado: Não confunda o caso com as rebeliões ocorridas no 
início do ano de 2017 nos estados de Amazonas, Roraima e 
Rio Grande do Norte. 
- Motivações para os conflitos: 
R: Apesar das peculiaridades, ambos os casos estão associa-
dos à disputa entre facções criminosas.  
- Em Aparecida de Goiânia a rebelião foi motivada pela dis-
puta entre as facções criminosas PCC (Primeiro Comando da 
Capital) e o CV (Comando Vermelho), segundo informações 
do Portal UOL Notícias. 
- Na Cadeia Pública de Itapajé, segundo o delegado, André 
Firmino, membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) fo-
ram mortos por integrantes do grupo rival, o Comando Ver-
melho (CV). O conflito ocorreu por conta da não separação 
de facções rivais em unidades prisionais menores do Estado 
e de uma suposta retaliação à chacina ocorrida em Fortaleza. 
- Consequência do conflito: 
R: A consequência mais direta foi à mortalidade de presos, 
sendo de 9 em Goiás e 10 no Ceará.  
- Causas da crise prisional no Brasil: 
R: As causas são múltiplas e complexas, mas pode-se desta-
car: a superlotação; o aumento de presos após a da nova Lei 
de Drogas; o excesso de prisões provisórias; a articulação de 
facções criminosas no interior dos presídios; e a incapacidade 
de ressocialização do sistema atual. 
 
1.3. MEIO AMBIENTE  
No mês de janeiro de 2018, uma notícia de destaque a 
ser lembrada é o fechamento do Aterro do Jóquei, mais 
conhecido como Lixão da Estrutural, em Brasília, con-
siderado o maior da América Latina e o segundo maior 
do mundo. 
 
Estrutural: maior lixão da América Latina será desa-
tivado a partir de hoje (20/01/2018) 
Após quase 60 anos de funcionamento, o Aterro do Jó-
quei, mais conhecido como Lixão da Estrutural, será de-
sativado. A partir de hoje, o depósito de lixo a céu 
aberto não receberá mais resíduos produzidos pelos 
brasilienses. Todo material será enviado ao Aterro Sa-
nitário de Brasília, localizado entre Ceilândia e Samam-
baia, e aos centros de triagens de material reciclável. O 
fechamento foi anunciado na tarde de ontem, pelo go-
vernador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg 
(PSB). Com aproximadamente 200 hectares, o Lixão da 
Estrutural é o segundo maior do mundo e o maior da 
América Latina. Ele permanecerá fechado por 10 dias 
e depois reabrirá para receber apenas resíduos da 
construção civil. Nele, cerca de 2 mil pessoas sobrevi-
viam dos materiais recicláveis encontrados no lixo. Es-
ses catadores serão encaminhados aos galpões de tri-
agem localizados no Setor de Indústria e Abasteci-
mento (SIA), Setor Complementar de Indústria e Abas-
tecimento (SCIA), Setor de Armazenagem e Abasteci-
mento Norte (SAAN) e Ceilândia. 
Fonte: https://goo.gl/uKJH1S (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Em janeiro de 2018, o Lixão da Estrutural (maior da América 
Latina), no Distrito Federal, foi fechado.  
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1.4. FEBRE AMARELA 
Em 2017, o Brasil vivenciou o maior surto de febre ama-
rela registrado desde a década de 1980. Em setembro 
de 2017, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, anun-
ciou o fim do surto de febre amarela, no entanto, no final 
de 2017 e início de 2018, inúmeros casos foram regis-
trados, principalmente na região sudeste do país. O 
tema ganhou expressiva repercussão nos veículos de 
comunicação. O ressurgimento da doença, que estava 
praticamente controlada, coloca o assunto com grande 
potencial para ser cobrado nas provas de atualidades.  
 
Entenda o que é Febre Amarela (janeiro/2018) 
A febre amarela é uma doença infecciosa grave que 
pode ser transmitida pela picada de dois tipos de mos-
quitos, o Aedes Aegypti ou o Haemagogus Sabethes. 
Essa doença causa sintomas como dor abdominal, dor 
de cabeça e febre e deve ser tratada de forma a aliviar 
os sintomas. Os sintomas da febre amarela incluem fe-
bre, dor de cabeça, calafrios, enjôo, vômitos, dores no 
corpo, pele e olhos amarelados e pode haver sangra-
mento nas gengivas e nariz, fezes escuras e urina com 
sangue. Estes sintomas surgem entre 3 e 7 dias depois 
de ser picado pelo mosquito.  
Nos casos mais graves podem aparecer sintomas 
como problemas cardíacos, doenças dos rins e do fí-
gado e hemorragias. Nas formas graves, se a pessoa 
não receber assistência médica, pode morrer, devendo 
por isso ficar no hospital para receber tratamento. 
A transmissão da febre amarela não é feita de indivíduo 
para indivíduo, pois ela só é transmitida por mosquitos 
contaminados.  
 

 

 
Existem dois tipos de febre amarela: 

 
Febre amarela silvestre: É transmitida pela picada do 
mosquito Haemagogus Sabethes, que pica o macaco 
Gibão, que frequentemente possui o vírus circulante no 
sangue, e depois pica o homem; 
 
Febre amarela urbana: É transmitida pela picada do 
mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a den-
gue, mas não há casos registrados no Brasil desde 
1940. 

 
Fontes: https://goo.gl/rUQkty e https://goo.gl/J44ys9 

(Adaptados). 

 
OMS inclui todo o estado de São Paulo em área de 
risco de febre amarela (16/01/2018) 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a consi-
derar todo o estado de São Paulo como área de risco de 
febre amarela. Segundo o secretariado da entidade, a de-
cisão foi tomada "considerando o aumento da atividade do 
vírus" observado na região. "Consequentemente, a vacina-
ção contra a febre amarela é recomendada para viajantes 
estrangeiros que visitem qualquer área no estado de São 
Paulo", diz a OMS, em comunicado.  
O que mudou 
Antes: Até então, a OMS recomendava que viajantes to-
massem a vacina contra a febre amarela para áreas de 
risco do estado de São Paulo, o que não incluía a capital 
paulista e boa parte do interior, além de outras partes do 
Brasil (estados das regiões Centro-Oeste e Norte; Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Maranhão; e partes 
dos estados da Região Sul, Bahia e Piauí). 
Agora: A recomendação da OMS passa a valer também 
para todo o estado de São Paulo, incluindo a capital pau-
lista. 
O governo de São Paulo anunciou que a vacinação fracio-
nada contra a febre amarela em 54 municípios do estado 
será antecipada para o dia 29 de janeiro.  A Secretaria Es-
tadual da Saúde confirma 21 mortes por febre amarela sil-
vestre no estado desde janeiro de 2017, segundo dados di-
vulgados no último dia 12. Também foram confirmados 40 
casos autóctones (quando a doença é contraída na própria 
cidade e não vem de pessoas que viajaram para regiões 
afetadas) de febre amarela silvestre no estado desde ja-
neiro de 2017. Não há casos de febre amarela urbana no 
Brasil desde 1942. A cidade de Mairiporã, que faz divisa 
com a capital paulista, é uma das que registrou o maior nú-
mero de contaminações por febre amarela - foram 42 re-
gistros e 3 pessoas mortas - sendo que dois dos mortos 
são residentes na cidade e uma delas estava em trânsito. 
A Secretaria de Saúde da cidade afirma que mais de 90% 
da população já foi vacinada. 
Fonte: https://goo.gl/6eGUwd (Adaptado). 

 
OMS inclui SP em área de risco de febre amarela; 
mutirão é antecipado (16/01/2018) 
A OMS (Organização Mundial da Saúde) incluiu todo o 
Estado de São Paulo no mapa de risco de febre 
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amarela e recomendou a vacinação de viajantes inter-
nacionais com destino a qualquer município paulista, 
seja em área urbana ou de mata. A orientação foi divul-
gada quando a imunização no Estado vem sendo gra-
dualmente ampliada, mas ainda não atinge todo o terri-
tório – por ora, as ações ocorrem em 510 dos 645 mu-
nicípios e em parte da capital. No mesmo dia do anún-
cio da OMS, o governo Geraldo Alckmin (PSDB) resol-
veu antecipar a campanha emergencial de vacinação 
no Estado. Em vez do dia 3 de fevereiro, doses fracio-
nadas (0,1 ml) da vacina serão aplicadas a partir do dia 
29 deste mês em 54 cidades paulistas e em parte da 
zona leste e sul da capital (veja mapa). São Caetano foi 
incluída na lista nesta terça. 
 

 
 
O comunicado da OMS foi divulgado horas após uma 
médica holandesa comunicar que um paciente no país 
foi diagnosticado com o vírus após viagem ao Brasil. 
Trata-se de um homem de 46 anos que ficou 21 dias no 
país e chegou à Holanda no dia 8 deste mês com febre 
de 40 graus, dores de cabeça e musculares, náusea, 
vômitos e diarreia. Ele passa bem. 
Fonte: https://goo.gl/kCUqyd (Adaptado). 

 
Em uma semana, Brasil registrou 83 casos de febre 
amarela e 28 mortes (30/01/2018) 
O Ministério da Saúde (MS) divulgou, nesta terça-feira 
(30), dados atualizados sobre a ocorrência da febre 
amarela no país. Desde o dia 23, quando foi apresen-
tado o último balanço, foram mais 83 casos de febre 
amarela, sendo que 28 vieram a óbito. Ao todo, entre 
os dias 1º de julho de 2017 e 30 de janeiro de 2018, 
foram confirmados 213 casos de febre amarela no país 
e 81 mortes. A pasta também detalhou que 1.080 casos 
suspeitos foram analisados, sendo que 432 foram des-
cartados e 435 continuam em investigação. 
A circulação do vírus da febre amarela em áreas mais 
amplas do que vinha sendo observado nos anos ante-
riores – incluindo cidades com maior concentração de 

pessoas – tem gerado preocupação na população e 
busca por vacina em postos de saúde. Por isso, o go-
verno federal decidiu antecipar a campanha de imuni-
zação, com doses fracionadas, no Rio de Janeiro e em 
São Paulo. 
Fonte: https://goo.gl/WHpMeM (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- O nome de uma doença, transmitida pela picada de mos-
quitos, com surto no ano de 2017:  
R: Febre Amarela. 
- Transmissão da Febre Amarela: 
R: Podem-se destacar dois ciclos de transmissão. O ciclo sil-
vestre, onde os macacos são os principais hospedeiros do ví-
rus e os vetores são mosquitos com hábitos silvestres (ex: Ha-
emagogus). O ciclo urbano, onde o homem é o hospedeiro e 
a transmissão ocorre a partir de vetores urbanos (Aedes ae-
gypti) infectados.  
Importante: Os casos atuais estão vinculados ao ciclo silvestre. 
Atenção: Macacos não transmitem a febre amarela para humanos. 
- Os dois estados brasileiros mais afetados pela febre amarela: 
R: São Paulo e Minas Gerais.  
- Cabe ressaltar que todos os estados da região sudeste tive-
ram casos notificados. 
IMPORTANTE:  
- São Paulo registrou casos autóctones (nome que se dá 
para uma doença que adquirida na zona de residência do en-
fermo) de febre amarela silvestre. 
- A Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a considerar 
TODO o estado de São Paulo (inclusive região metropolitana e li-
toral) como área de risco de febre amarela.  
- O estado de São Paulo antecipou a vacinação de febre amarela. 
- Para ampliar o número de população imunizada contra fe-
bre amarela, o governo está utilizando a dose fracionada da 
vacina (a dose fracionada possui 0,1 ml e protege a pessoa 
por oito anos, já a dose padrão, com 0,5 ml, protege para a 
vida toda).  
 
2. CENÁRIO SOCIAL NO MUNDO 
 
2.1. LIBERAÇÃO DA MACONHA 
Assuntos vinculados à liberação da maconha ganham 
cada vez mais espaço na sociedade contemporânea e 
podem aparecer nas provas de atualidades em con-
curso público. Em janeiro de 2017, o estado da Califór-
nia, nos Estados Unidos, inaugurou o maior mercado 
legal de maconha do mundo.  
 
Califórnia se torna maior mercado legal de maco-
nha do mundo; consumidores fazem fila 
(01/01/2018) 
A Califórnia inaugurou nesta segunda-feira, 1º, o mais 
novo e potencialmente maior mercado de maconha re-
creativa do mundo – um negócio que, estima-se, pode 
gerar um faturamento anual de pelo menos 7 bilhões de 
dólares. No chamado "Golden State", a maconha com 
fins medicinais já é legalizada desde 1996. Com fins re-
creativos, será liberada aos poucos: 60 estabelecimen-
tos inicialmente terão licença para comercializar. Ao 
longo do ano, espera-se a abertura de centenas de ou-
tras lojas no estado. Na madrugada deste dia 1º, con-
sumidores faziam fila em alguns estabelecimentos au-
torizados. As vendas legais de maconha medicinal nos 
Estados Unidos e no Canadá alcançaram em 2016 
mais de US$ 11,7 bilhões e se espera que cheguem a 

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


 

 

ATUALIDADES – JANEIRO DE 2018 

23 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.  

US$ 23 bilhões nos próximos cinco anos, segundo a 
empresa de consultoria ArcView. Nos EUA, além da 
Califórnia, a venda de maconha para uso recreativo é 
legal nos estados do Alasca, Colorado, Nevada, Óre-
gon e Washington. No Maine, também é legal possuir 
uma dose pessoal, embora ainda não se tenha autori-
zado a venda, o que se espera que se inicie em meados 
de 2018. Em Massachusetts, será legal a partir de julho 
deste ano. 
Fonte: https://goo.gl/ZG522q (Adaptado).  

 
EUA permite retomada de ações contra legalização 
da maconha (04/01/2018) 
O chefe do Ministério Público estadunidense Jeff Ses-
sions anunciou o fim da política proposta pelo ex-presi-
dente Barack Obama de desencorajar os entraves jurí-
dicos impostos ao mercado de maconha nos estados 
onde a planta já está legalizada. Autorizada e fomen-
tada pelo presidente Donald Trump, sucessor de 
Obama, a medida é vista como uma "declaração de 
guerra" contra a liberalização da maconha, que é proi-
bida por leis federais, mas cuja compra, venda, cultivo 
e circulação foram regulamentados em alguns estados 
norte-americanos. Durante a gestão de Barack Obama, 
a estratégia do Departamento era desencorajar ações 
que interferissem na venda da erva nos estados onde 
ela foi liberada. 
Atualmente, o uso recreativo da substância é permitido 
em oito estados: Alasca, Colorado, Maine, Massachu-
setts, Nevada, Oregon, Washington, e no Distrito de 
Columbia; mais recentemente, em 1º de janeiro deste 
ano, passou a ser vendida oficialmente também no es-
tado da Califórnia, o maior e um dos mais ricos do país. 
Lá, estima-se que o faturamento anual com a erva al-
cance a cifra de US$ 7 bilhões. Sua utilização medici-
nal, por sua vez, é legal nos estados do Arizona, Arkan-
sas, Connecticut, Dakota do Norte, Delaware, Flórida, 
Geórgia, Havaí, Illinois, Louisiana, Maryland, Michigan, 
Minnesota, Montana, New Hampshire, Nova Jersey, 
Novo México, Ohio, Rhode Island, Vermont e Virgínia 
Ocidental. 
Fonte: https://goo.gl/N7hV92 (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Local que inaugurou o maior mercado de maconha recre-
ativa legalizada do mundo: 
R: O estado da Califórnia, nos Estados Unidos.  
Importante: 
- Nos EUA, a maconha é proibida por leis federais. 
- Política proposta pelo ex-presidente Barack Obama desen-
corajava os entraves jurídicos impostos ao mercado de ma-
conha nos estados onde a planta já está legalizada.  
- Em janeiro de 2018, o governo do presidente Donald Trump 
revogou a política do governo Obama, dando a procuradores fe-
derais amplo alcance na busca de acusações criminais. 
 

FALANDO NISSO 

Uruguai tem queda nos índices de narcotráfico com 
legalização da maconha (12/01/2018) 
Quatro anos depois de aprovar a legalização da maco-
nha, o Uruguai reduziu em 18% os crimes relacionados 
ao narcotráfico e o fim das filas nas farmácias, que so-
freram com a falta de abastecimento durante o começo 
da implementação do sistema, em julho. Além da venda 
em farmácias, a lei prevê mais duas formas de acesso 
à erva atualmente: cultivo individual de até seis plantas 

e clubes de cultivo (que podem ter de 15 a 45 mem-
bros). Os usuários devem ser registrados, ter mais de 
18 anos e possuir nacionalidade uruguaia ou residência 
permanente no país.  
Fonte: https://goo.gl/2C5hSi (Adaptado). 

 
2.2. REFUGIADOS 
Em 2015, o mundo vivenciou uma das piores crises hu-
manitárias do século, a ONU estima que o grupo de 
pessoas que se deslocou de seus países fugindo de 
perseguições políticas e guerras chegou a 65,3 mi-
lhões. A origem da maior parte dos refugiados é a África 
e o Oriente Médio. Eles fogem por conta de conflitos 
internos, guerras, perseguições políticas, ações de gru-
pos terroristas e violência aos direitos humanos. Parte 
dos refugiados buscam refúgio na Europa. Com o fe-
chamento das rotas terrestres, as pessoas começaram 
a fazer travessias marítimas, que são mais longas, pe-
rigosas e em muitos casos terminam em tragédia.  
 
Cerca de 60 refugiados morrem em naufrágio no 
Mediterrâneo (08/01/2018) 
Pelo menos 64 refugiados morreram em um naufrágio 
neste fim de semana no Mediterrâneo, na costa da Lí-
bia, afirmaram grupos humanitários. Foram resgatados 
do bote de borracha 86 pessoas no sábado, e oito cor-
pos, todos de mulheres, foram recuperados. Esses bo-
tes normalmente são lotados de migrantes por contra-
bandistas da Líbia e não têm condições de aguentar 
uma travessia pelo mar Mediterrâneo. A Organização 
Internacional de Migração (OIM) estima que 2.832 pes-
soas morreram no ano passado tentando chegar à Itália 
do Norte da África – havia sido 4.581 em 2016. Chega-
ram vivas à Itália 119.310 pessoas em 2017, contra 
181.436 no ano anterior. 
Fonte: https://goo.gl/yxjVhz (Adaptado). 

 
Marinha líbia comunica mais de 90 imigrantes desa-
parecidos no Mediterrâneo (09/01/2018) 
Entre 90 e 100 emigrantes estão desaparecidos no Me-
diterrâneo após o naufrágio do seu bote inflável diante 
da costa da Líbia, informou a marinha do país africano, 
baseada no relato de sobreviventes. A embarcação 
transportava mais de 100 pessoas. 
Fonte: https://goo.gl/aA1etT (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Local que registra inúmeros naufrágios com embarcações 
contendo imigrantes provenientes da África e do Oriente 
Médio: 
R: Mar Mediterrâneo.  
Importante: A Líbia, localizada no norte da África, é um dos 
principais pontos de saída das embarcações.  
 

FALANDO NISSO 

Mianmar e Bangladesh fazem acordo para repatriar 
rohingyas (16/01/2018) 
O governo de Bangladesh anunciou ter fechado um 
acordo com Mianmar para iniciar o processo de repatri-
ação dos refugiados rohingya. De acordo com o comu-
nicado feito pelas autoridades bengalesas, o retorno da 
minoria muçulmana para Mianmar deve começar na 
próxima semana, em um processo que vai durar dois 
anos. A Organização das Nações Unidas (ONU) e 
ONGs de direitos humanos, porém, criticaram o acordo 
e querem garantias de que os rohingyas não voltarão a 
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ser atacados quando retornarem. Mais de 650 mil 
rohingyas fugiram de Mianmar com destino ao vizinho 
Bangladesh desde agosto passado, quando o Exército 
birmanês começou uma operação em resposta a uma 
série de ataques contra postos policiais e militares feito 
por um grupo rohingya. Mianmar, de maioria budista, 
não reconhece a minoria muçulmana. Estima-se que, 
ao todo, existem 1 milhão de refugiados rohingya vi-
vendo em Bangladesh, incluindo também aqueles que 
fugiram nos anos 1990, em ondas anteriores de violên-
cia.  
Fonte: https://goo.gl/W3n2xv (Adaptado). 

 
2.3. FAKE NEWS (obs.: realoquei este tema!) 
Fake news é um termo novo usado para se referir a no-
tícias fabricadas. São notícias falsas, mas que aparen-
tam ser verdadeiras. Com as novas tecnologias, os no-
vos meios de comunicação e as redes sociais, as notí-
cias falsas se proliferam rapidamente e ganham cada 
vez mais dimensão. Uma das discussões sobre o tema 
na atualidade envolve o potencial ou ameaça das fake 
news em períodos eleitorais. Em 2016, várias notí-
cias falsas sobre as eleições presidenciais nos Estados 
Unidos tiveram mais alcance no Facebook do que as 
principais histórias reais. Diante deste contexto, alguns 
países começam a discutir soluções para o caso.  
 
Notícias falsas podem custar € 50 milhões às redes 
sociais na Alemanha; entenda (02/01/2018) 
O crescimento das redes sociais faz com que seja cada vez 
mais comum encontrar conteúdos impróprios, como, por 
exemplo, notícias falsas e discursos de ódio. Pensando em 
reduzir a difusão de materiais do tipo, a Alemanha criou 
uma lei que prevê multa de até € 50 milhões para platafor-
mas que não removerem em até 24h as publicações denun-
ciadas pelos usuários. As novas regras passaram a valer a 
partir da última segunda-feira (1º). Qualquer site de mídia ou 
rede social com mais de 2 milhões de usuários será enqua-
drado na lei, que recebeu o nome "simples" de Netzwerk-
durchsetzungsgesetz (NetzDG - Lei de Aplicação na Rede, 
em tradução livre). Portanto, apesar de afetarem mais as 
plataformas gigantes, como Facebook, YouTube e Twitter, 
as regras também podem valer para redes sociais menos 
populares, como Tumblr, Reddit e Vimeo. A nova lei não é 
unanimidade na Alemanha. Alguns especialistas creditam 
que as regras podem ocasionar redução da liberdade de ex-
pressão ou até mesmo censura. 
Fonte: https://goo.gl/NcQxC7 (Adaptado). 

 
PF, TSE e Ministério Público vão criar grupo para 
combater fake news na eleição (04/01/2018) 
Um grupo de trabalho será criado para desenvolver for-
mas de combate às chamadas notícias falsas (fake 
news, no termo em inglês). A instância deve ser com-
posta por integrantes da Polícia Federal, do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) e do Ministério Público Federal. O 
foco do trabalho será a discussão de medidas que pos-
sam ser adotadas nas eleições deste ano. O tema das 
fake news ganhou visibilidade recentemente pela grande 
disseminação, especialmente entre usuários e redes so-
ciais. Essa prática causou polêmica como possível in-
fluência em processos eleitorais, como nos Estados Uni-
dos e na França. A criação do grupo foi uma demanda 
do próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF).  No Congresso Nacional, tramitam projetos de lei 
tratando do tema. Entre as medidas propostas estão a 

criminalização da criação e difusão desses conteúdos e 
a obrigação das plataformas de retirar mensagens falsas 
sob pena de aplicação de multas pesadas. 
Fonte: https://goo.gl/MCiKcg (Adaptado).  

 
Macron anuncia lei para combater "fake news" em 
período eleitoral (04/01/2018) 
Presidente da França anuncia projeto de lei contra pro-
liferação de notícias falsas em redes sociais. Ele próprio 
foi vítima de ataques durante a campanha presidencial 
de 2017. “Em período de eleições, as regras aplicáveis 
ao conteúdo nas plataformas de internet não serão exa-
tamente as mesmas", afirmou o presidente francês. 
"Vamos aumentar as obrigações de transparência so-
bre todos os conteúdos patrocinados, para que se torne 
pública a identidade dos anunciantes e daqueles que 
os controlam." Assim será possível realizar uma denún-
cia urgente ao juizado de propagação de notícias fal-
sas, que poderá ordenar a supressão do conteúdo, a 
eliminação da conta do usuário e até bloquear o site di-
fusor dessas informações. 
Fonte: https://goo.gl/rWFgN4 (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Em janeiro de 2018, pelo menos, três notícias envolvendo 
fake news merecem ser lembradas: 
- Na Alemanha, uma lei sobre controle de notícias falsas e 
mensagens de ódio em plataformas digitais entrou em vigor. 
- No Brasil, Polícia Federal, Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e 
do Ministério Público Federal, formarão um grupo para com-
bater fake news na eleição.  
- Na França, o presidente Emmanuel Macron anunciou projeto 
de lei contra proliferação de notícias falsas em redes sociais. 
 
2.4. DESASTRES NATURAIS 
Em janeiro de 2018, um terremoto foi destacado no no-
ticiário. Fique de olho, pois desastres naturais costu-
mam aparecer nas provas de atualidades.  
 
Terremoto de 6,8 graus de magnitude atinge o Peru 
e deixa um morto (14/01/2018) 
Um terremoto de 6,8 graus de magnitude atingiu o sul 
do Peru, deixando pelo menos um morto e cerca de 65 
feridos.  
 

 
 
O tremor foi sentido em várias cidades do litoral, mas, 
segundo a Marinha do Peru, não há risco e não foi emi-
tido um alerta para tsunami na costa do país, devido ao 
tremor de terra. Os danos materiais causados pelo ter-
remoto são pequenos, de acordo com o governo. Mui-
tas cidades, porém, estão sem eletricidade e estradas 
foram danificadas. 
Fonte: https://goo.gl/fdGkks (Adaptado). 
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DIRETO AO PONTO 

Nome do país sul-americano atingido por um terremoto: 
R: Peru  
Lembre-se: Outros terremotos mais expressivos ocorreram 
no segundo semestre de 2017, como no México (setembro) e 
no Irã (novembro).  
 
2.5. PAPA FRANCISCO 
Em janeiro de 2018, o Papa Francisco visitou a América 
Latina, especificamente Peru e Chile. Dois fatos envol-
vendo a visita merecem ser lembrados. 
 
Papa se encontra com crianças vítimas de abuso 
sexual no Chile (17/01/2018) 
O Papa Francisco se encontrou com vítimas de estupro 
e abuso por padres da Igreja Católica no Chile, com as 
quais conversou, "rezou e chorou" em um encontro pri-
vado, informou o Vaticano. Foi a segunda vez em uma 
viagem ao exterior que o papa se encontrou com víti-
mas de abuso sexual cometido por padres. O papa foi 
criticado por não ter afastado o bispo de Osorno, Juan 
Barros, acusado de ter feito vista grossa aos crimes de 
pedofilia cometidos pelo padre Fernando Karadima, 
condenado em 2011 por abusar sexualmente de ado-
lescentes. 
Fonte: https://goo.gl/eqLbkj (Adaptado). 

 
Na Amazônia peruana, Papa Francisco diz que indí-
genas jamais estiveram tão ameaçados (19/01/2018) 
O Papa Francisco alertou, em visita à floresta amazônica 
peruana, que os povos indígenas originários "nunca estive-
ram tão ameaçados quanto agora". Francisco se reuniu 
com cerca de 3.500 indígenas peruanos, brasileiros e boli-
vianos. Os representantes de povos indígenas citaram as 
"crueldades e injustiças" que sofrem e pediram que ele pro-
teja a Amazônia.  
Fonte: https://goo.gl/bJzS9d (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Em visita à alguns países da América Latina, o Papa Francisco: 
- Chamou a atenção sobre as ameaças contra os povos indí-
genas, em reunião na Amazônia peruana. 
- Pediu desculpa as vítimas de abusos sexuais, cometido por 
padres, no Chile.  
 
2.6. POLÔNIA 
Em janeiro de 2018, a Polônia aprovou uma polêmica 
lei sobre o Holocausto. 
 
Projeto de lei que isenta Polônia de responsabilidade 
por Holocausto provoca reação de Israel (29/01/2018) 
O primeiro-ministro de Israel e sobreviventes do Holo-
causto repudiaram uma proposta de lei polonesa que tor-
naria ilegal insinuar que a Polônia teve qualquer responsa-
bilidade pelas atrocidades cometidas pelos nazistas em 
seu solo. O projeto de lei, aprovado pela câmara baixa do 
Parlamento, tornaria o uso de frases como "campos de ex-
termínio poloneses" punível com até três anos de prisão. 
Para se tornar lei, a proposta, que ainda pode receber 
emendas, precisa ser endossada pelo Senado e pelo pre-
sidente polonês, Andrzej Duda. Antes da Segunda Guerra 
Mundial, a Polônia abrigava a maior comunidade judia da 
Europa -- cerca de 3,2 milhões de pessoas. A Alemanha 
nazista atacou e ocupou o país vizinho em 1939 e mais 
tarde construiu campos de extermínio, entre eles Aus-
chwitz e Treblinka, em seu território. Segundo o Museu do 

Holocausto dos Estados Unidos, pelo menos 2,5 milhões 
de judeus foram aniquilados em campos localizados em 
território polonês. 
Fonte: https://goo.gl/9X79i1 (Adaptado). 

 
Polônia e Israel vivem crise por lei sobre Holo-
causto (29/01/2018) 
A mudança em uma lei sobre o Holocausto na Polônia 
abriu uma crise diplomática com o governo de Israel du-
rante o fim de semana. Tudo porque, no texto aprovado 
pela Câmara Baixa de Varsóvia, fica proibida a menção 
do nome do país em qualquer referência ao extermínio 
de milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mun-
dial. O premier de Israel, Benjamin Netanyahu, fez um 
duro discurso, exigindo que os poloneses “mudassem 
a lei” e dizendo que seu governo “não terá nenhuma 
tolerância pela falsificação da verdade, para reescrever 
a história ou pela negação do Holocausto”.    
Fonte: https://goo.gl/GTp8aA (Adaptado). 

 
Como uma lei polonesa reabriu o debate sobre o ho-
locausto (31/01/2018) 
A Câmara Baixa do Parlamento da Polônia aprovou na 
sexta-feira (27) um projeto de lei que torna crime qual-
quer menção à participação polonesa nas atrocidades 
cometidas durante o holocausto de judeus na Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945). A aprovação do projeto 
coincidiu justamente com o Dia Internacional de Memó-
ria do Holocausto, 27 de janeiro, que foi o dia da libera-
ção dos judeus que eram mantidos em Auschwitz. 
Fonte: https://goo.gl/7GsWPt (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Nome do país que aprovou uma polêmica lei envolvendo 
o Holocausto: 
R: Polônia. 
- O que diz a lei polonesa sobre o Holocausto: 
R: Penaliza qualquer insinuação à cumplicidade do país com o 
Holocausto. Os infratores serão condenados a 3 anos de prisão 
por menções ao termo “campos de extermínio poloneses”.  
Importante: O projeto de lei levou a uma crise diplomática 
com Israel e críticas dos EUA e da União Europeia. 
Lembre-se: Genericamente, o Holocausto pode ser definido 
como a perseguição e o extermínio sistemático, burocratica-
mente organizado e patrocinado pelo governo nazista, de 
aproximadamente seis milhões de judeus pela Alemanha e 
seus então colaboradores. 
 

FIQUE DE OLHO 

Volkswagen suspende executivo no caso de testes 
com homens e macacos (30/01/2018) 
A Volkswagen anunciou a suspensão de seu chefe de 
relações públicas e prometeu que haverá consequên-
cias internas para aqueles que permitiram os testes fei-
tos em macacos e humanos para medir o impacto das 
emissões de gases poluentes, o novo escândalo que 
sacode a fabricante alemã. Além da Volkswagen, as 
também alemãs Daimler (dona da Mercedes-Benz), 
BMW e Bosch se viram envolvidas no mesmo escân-
dalo. O objetivo era "provar que os veículos a diesel de 
tecnologia recente são mais limpos que os velhos mo-
delos", aponta o The New York Times, um argumento 
usado pelas montadoras para alavancar o mercado 
americano. 
Fonte: https://goo.gl/Bpg7Et (Adaptado). 
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CULTURA 

 
1.1. GLOBO DE OURO 
O Globo de Ouro é uma premiação entregue anual-
mente aos melhores profissionais do cinema e da tele-
visão dentro e fora dos Estados Unidos. No evento de 
2018, a realização de protestos contra o assédio sexual 
teve mais repercussão do que a própria premiação.  
 
Um Globo de Ouro contra o assédio? (07/01/2018) 
Caso se confirmem as previsões, o preto será a cor de 
escolha de muitas atrizes na premiação do Globo de 
Ouro (Golden Globe Awards), que reverencia as melho-
res produções para o cinema e a televisão realizadas 
no ano anterior. A escolha não é apenas um modismo: 
atrizes como Meryl Streep, Jessica Chastain e Emma 
Stone usarão o preto no tapete vermelho para lembrar 
da onda de denúncias de assédios e violência sexual 
que varreu Hollywood em 2017, alçando ao mundo a 
hastag #Metoo como forma de expor a naturalização 
extrema desses episódios no mundo das celebridades 
do cinema. Após os episódios, cerca de 300 mulheres 
envolvidas com a indústria do entretenimento anuncia-
ram a criação da iniciativa Time's Up, cujo objetivo de-
clarado é enfrentar o assédio generalizado no setor. O 
projeto, que inclui atrizes como Reese Witherspoon e 
Cate Blanchett, pretende criar um fundo (que já soma 
R$44,6 milhões) com o objetivo de subsidiar a defesa 
legal a mulheres (e homens) assediadas ou abusadas 
no local de trabalho.   
Fonte: https://goo.gl/Uhdsbt (Adaptado). 

 
Globo de Ouro 2018: as mulheres de Hollywood que 
já não se calam (08/01/2018) 
Natalie Portman aponta falta de representatividade fe-
minina ao apresentar indicados a melhor diretor. Premi-
ação também lançou grito contra o assédio sexual em 
Hollywood e o racismo. Desde o primeiro segundo. Da 
primeira imagem do tapete vermelho. Sem trégua. O 
primeiro evento de Hollywood neste ano, a 75ª edição 
do prêmio Globo de Ouro, foi uma grande discussão so-
bre o movimento feminista que vem causando uma re-
viravolta na indústria do cinema. O fim do assédio se-
xual no setor, dos testes do sofá exigidos das mulheres 
na época dourada, está em curso. Decidiu-se que o 
preto seria a cor da solidariedade com as vítimas que 
tiveram a coragem de falar, e essa foi a cor que domi-
nou o tapete vermelho. Somaram-se a isso broches 
com a frase “Time is Up” (“o tempo acabou”) e contun-
dentes declarações para os microfones. Se há uma 
mensagem nessa edição do Globo de Ouro é que as 
mulheres de Hollywood já não sorriem e não se calam.  
Fonte: https://goo.gl/DpseZf (Adaptado). 

 
Globo de Ouro 2018: Oprah Winfrey ganha homena-
gem e faz discurso sobre força das mulheres, assé-
dio sexual e racismo (08/01/2018) 
Foi com um discurso forte e emocionante, no qual falou so-
bre a força das mulheres, assédio sexual e racismo, que a 
atriz e apresentadora Oprah Winfrey recebeu, neste do-
mingo (7), um prêmio pelo conjunto da obra no Globo de 
Ouro 2018. Em sua fala, Oprah citou que é a primeira mu-
lher negra a ganhar esse prêmio na cerimônia promovida 
pela Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood 
(HFPA, na sigla original). A atriz e apresentadora citou como 
influência o ator Sidney Poitier, primeiro negro a ganhar o 
Oscar de melhor ator, pelo filme "Uma voz nas sombras" 

(1963). Fez uma referência à hashtag "Me Too" (#metoo), 
que começou quando a atriz Alyssa Milano incentivou mu-
lheres que já foram vítimas de abusos a dar seu testemunho 
no Twitter. Oprah falou ainda da iniciativa Time's Up, fundo 
de defesa legal que já arrecadou milhões para proporcionar 
apoio legal subsidiado a mulheres e homens que foram se-
xualmente assediados, agredidos ou abusados em seu lo-
cal de trabalho. Mais de 300 atrizes, roteiristas, diretoras, 
agentes e outras executivas da indústria do entretenimento 
fazem parte do movimento para enfrentar o assédio sexual 
generalizado em Hollywood. 
Fonte: https://goo.gl/8uYpju (Adaptado). 

 
#MeToo e Time's Up: entenda as iniciativas de Hol-
lywood contra o assédio 
Hollywood nunca mais foi a mesma depois do dia 5 de 
outubro, quando vieram a público as graves denúncias 
de assédio sexual contra o produtor Harvey Weinstein, 
um dos magnatas da indústria cinematográfica. Em 
algo inédito, atrizes (e atores) do primeiro escalão se 
abriram para falar sobre os problemas de discriminação 
e violência sexual dentro do cinema e da TV, descorti-
nando uma faceta sombria de um mundo glamoroso, 
que envolvia abuso de poder, assédio, estupro e ame-
aças de ostracismo. A onda de denúncias resultou em 
dois movimentos importantes: o #MeToo e o Time’s Up, 
que tiveram os caminhos abertos por outras duas cam-
panhas abraçadas por Hollywood, a Ask Her More e o 
#HeForShe.  
 

#MeToo (eu também) Time’s Up (o tempo 
acabou) 

Movimento criado pela 
norte-americana: Ta-
nara Burke em 2007. 

Movimento criado por 
um grupo de atrizes, 
executivas e outras fun-
cionárias da indústria do 
entretenimento. 

Objetivo: Apoiar vítimas 
de abuso sexual, agres-
são e assédio em comu-
nidades pouco privilegia-
das, com pouco acesso a 
auxílio médico e social. 

Objetivo: É uma inicia-
tiva concreta para com-
bater casos de violência 
sexual e discriminação 
de gênero no ambiente 
de trabalho. 

A hashtag viralizou 
pouco após as denún-
cias contra Harvey 
Weinstein. 

O projeto conta com o 
apoio de mulheres como 
Emma Stone, Natalie 
Portman, Shonda Rhi-
mes, Eva Longoria, Re-
ese Witherspoon, Emma 
Watson, Jessica Chas-
tain e Nicole Kidman, 
entre outras. 

Termo ganhou força por 
meio da atriz Alyssa Mi-
lano em publicação no 
seu Twitter. 

O movimento ganhou 
força quando do pro-
testo no último Globo de 
Ouro, quando as mulhe-
res foram vestidas de 
preto e muitos homens 
usaram broches. 

Fonte: https://goo.gl/6pcnDv (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Em outubro de 2017, ganharam destaque na mídia notícias 
associadas ao assédio sexual na indústria cinematográfica 
americana, em Hollywood. O produtor Harvey Weinstein, 
uma das figuras mais poderosas e influentes de Hollywood, e 
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o ator Kevin Spacey, protagonista da série House Of Cards, 
entre outros, sofreram inúmeras acusações de assédio se-
xual. O fato mobilizou a discussão sobre o tema. 
- O movimento #MeToo (eu também) viralizou pouco após 
as denúncias contra Weinstein virem à tona e escancarou a 
magnitude do problema envolvendo o assédio sexual.  
- Com a repercussão das acusações e das denúncias sobre o 
tema, um grupo de atrizes, executivas e outras funcionárias da 
indústria resolveram lançar uma iniciativa concreta para com-
bater casos de violência sexual e discriminação de gênero no 
ambiente de trabalho: o Time’s Up (o tempo acabou). 
- Em janeiro de 2018, na cerimônia de entrega dos prêmios 
do Globo de Ouro, atrizes usaram preto no tapete vermelho 
para lembrar da onda de denúncias de assédios e violência 
sexual. 
- Para fechar com “chave de ouro” o evento, a atriz e apre-
sentadora, Oprah Winfrey, que recebeu um prêmio pelo con-
junto da obra, fez um discurso emocionante falando sobre a 
força das mulheres, assédio sexual e racismo.  
 

FALANDO NISSO 

Mulheres chinesas quebram silêncio e #MeToo vira 
#WoYeShi (10/01/2018) 
Desde que as acusações de assédio sexual contra o 
produtor americano Harvey Weinstein deram força ao 
movimento #MeToo, em outubro do último ano, deze-
nas de mulheres em todo o mundo usaram a hashtag 
para compartilhar suas experiências como vítimas de 
violência sexual. Porém, o silêncio prevaleceu 
na China, que vive sob um autoritário regime comu-
nista. “Algumas mulheres vieram a público… mas o que 
impressiona é que foram muito poucas” disse Leta 
Hong Fincher, uma especialista no movimento femi-
nista chinês, ao jornal britânico The Guardian. Para ela, 
a censura imposta pelo governo é o principal motivo 
para o silêncio das vítimas; a liderança do partido co-
munista, predominantemente composto de homens, 
teme a ideia de que seus membros supostamente “in-
tocáveis” possam ser atingidos por campanhas simila-
res à #MeToo. 
Fonte: https://goo.gl/D1s79Y (Adaptado). 

 
Movimento 'MeToo' chega à China, mas é censu-
rado (31/01/2018) 
O governo da China estaria agindo para evitar que o 
movimento "Me Too", que denuncia abusos e assédio 
sexual, ganhe espaço no país, de acordo com relatos 
de ativistas locais. O governo chinês estaria impedindo 
o crescimento da campanha, postagens que tenham 
como conteúdo relacionado a denúncias de assédio ou 
abuso sexual. 
Fonte: https://goo.gl/14GFYG (Adaptado). 

 
1.2. OSCAR 
O Oscar é o prêmio mais importante do cinema mundial e 
é entregue anualmente pela Academia de Artes e Ciências 
Cinematográficas, em Los Angeles, nos EUA. O assunto 
costuma aparecer nas provas de atualidades, principal-
mente, quando filmes brasileiros são finalistas, mas tam-
bém quando algum filme ganha notoriedade e conquista 
vários prêmios ou existe alguma polêmica na cerimônia. 
Em janeiro, foram anunciados os filmes indicados ao Oscar 
de 2018. 

 
'O Touro Ferdinando' fala de bicho sensível que ama 
flores e odeia brigas (11/01/2018) 

"O Touro Ferdinando", animação americana que estreia 
nesta quinta (11), parece feita sob encomenda para os 
tempos de bom-mocismo no cinema: traz uma trama 
sobre aceitação do diferente e faz refletir sobre as tou-
radas e até sobre o consumo de carne. É coincidência, 
diz o diretor do longa, o brasileiro Carlos Saldanha. "O 
mundo foi mudando enquanto a gente fazia esse filme, 
e calhou de ele ser lançado nesta época." Diretor das 
franquias "A Era do Gelo" e "Rio", Saldanha foi buscar 
o estofo num livro infantil de 1936, publicado no Brasil 
pela editora Intrínseca. A obra dos americanos Munro 
Leaf e Robert Lawson narra a história de um touro que 
"gostava de ficar sentado, bem quietinho, cheirando as 
flores", enquanto os demais bezerros viviam dando "ca-
beçadas uns nos outros." 
Nos Estados Unidos, o bovino pacifista que é diferente 
de todos os outros entrou involuntariamente para o câ-
none dos personagens com subtexto gay. O filme tam-
bém permite essa interpretação. Na animação de Sal-
danha, Ferdinando é o bicho sensível que não quer 
conquistar a glória nas touradas. Acredita que dá para 
ser "campeão sem ter que brigar", ainda que o pai in-
sista que, pelas "leis da natureza, touro é touro". 
Fonte: https://goo.gl/iN5r6W (Adaptado). 

 
Oscar 2018 anuncia indicados e 'A forma da água' 
lidera com 13 indicações (23/01/2018) 
Os indicados ao Oscar 2018 foram revelados. A lista foi 
apresentada pela atriz Tiffany Haddish e pelo ator e diretor 
Andy Serkis. "A forma da água" lidera com 13 indicações. O 
drama mostra a relação de uma mulher muda e uma cria-
tura misteriosa. A 90ª edição da premiação acontece no dia 
4 de março de 2018. 
Veja os destaques abaixo: 
- "A forma da água” lidera com 13 indicações, incluindo 
filme, diretor, roteiro, atriz e fotografia; 
- "Dunkirk" ficou em segundo, com oito; 
- “Três anúncios para um crime” tem sete; 
- “O destino de uma nação” e "Trama Fantasma", a maior 
surpresa, têm seis cada, com direito a melhor filme; 
- Há dois atores coadjvantes do mesmo filme, "Três anún-
cios": Woody Harrelson e o favorito Sam Rockwell 
- “Lady Bird” teve cinco, incluindo Greta Gerwig, a única mu-
lher na categoria Melhor Diretor. Ela concorre ainda em ro-
teiro original; 
- “Corra!” tem quatro indicações, incluindo filme, diretor para 
Jordan Peele e ator para Daniel Kaluuya; 
- “Star Wars - Os últimos Jedi” tem quatro indicações, todas 
técnicas; 
- “The post: A guerra secreta” foi a decepção com só duas 
indicações, filme e melhor atriz (Meryl Streep); 
- Há dois brasileiros: o diretor Carlos Saldanha ("O Touro 
Ferdinando") e o produtor Rodrigo Teixeira ("Me chame 
pelo seu nome") 
Fonte: https://goo.gl/SBAQat (Adaptado). 

 
Oscar 2018 (23/01/2018) 
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anun-
ciou os indicados ao Oscar 2018. “A Forma da Água” li-
dera a corrida pelos prêmios da 90ª edição do maior 
evento da sétima arte mundial com 13 nomeações. 
Fonte: https://goo.gl/s2NZXw (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Filme com o maior número de indicações para o Oscar 
2018: 
R: A forma da água, dirigido por Guillermo del Toro.  
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Atenção: O diretor brasileiro, Carlos Saldanha, con-
corre pela segunda vez ao prêmio. Em 2018, Saldanha con-
correrá ao prêmio de melhor animação com o filme O Touro 
Ferdinando. 
O produtor brasileiro, Rodrigo Teixeira, concorrerá ao prê-
mio de melhor filme com “Me Chame pelo Seu Nome". 
 

FALANDO NISSO 

Bruno Mars é o grande vencedor do Grammy 2018 
(29/01/2018) 
Bruno Mars foi o grande nome da edição de 2018 do 
Grammy, depois de vencer nas três principais catego-
rias da mais importante premiação da indústria da mú-
sica americana. O cantor ganhou os prêmios de álbum 
do ano ("24k Magic"), gravação (pela faixa título "24k 
Magic") e música por "That's What I Like". 
Fonte: https://goo.gl/LdFhW7 (Adaptado). 

 
1.3. FALECIMENTOS 
Em janeiro de 2018, faleceram o escritor brasileiro Car-
los Heitor Cony e o chef francês Paul Bocuse. 
 
Morre o escritor e jornalista Carlos Heitor Cony 
(06/01/2018) 
O escritor e jornalista Carlos Heitor Cony morreu na 
noite de sexta-feira (05/01) aos 91 anos. Cony foi o 
quinto ocupante da cadeira número 3 da Academia Bra-
sileira de Letras (ABL), para a qual foi eleito em março 
de 2000, sucedendo Herberto Sales. Em sua carreira 
como escritor, ele recebeu diversas honrarias. Conquis-
tou o Prêmio Jabuti em 1996 pelo romance "Quase me-
mória". Voltou a vencer o prêmio no ano seguinte, por 
"A casa do poeta trágico", e em 2000, por "Romance 
sem palavras". Também recebeu o Prêmio Machado de 
Assis, da ABL, pelo conjunto da obra em 1996. Em 
1998, recebeu do governo francês a Ordre des Arts et 
des Lettres. Já como jornalista, iniciou a carreira em 
1952, no "Jornal do Brasil" e passou por outras publica-
ções importantes, como "Correio da Manhã" e "Man-
chete". Atualmente Cony era colunista da "Folha de S. 
Paulo" e comentarista da rádio CBN. 
Fonte: https://goo.gl/pXii3Y (Adaptado). 

 
Morre o chef Paul Bocuse, aos 91 anos 
(20/01/2018) 
Muito antes de os chefs de cozinha se tornarem supers-
tars, competindo por estrelas, disputando prêmios inter-
nacionais de gastronomia e espaço na programação 
das emissoras de TV com o mesmo ânimo, houve Paul 
Bocuse. Considerado o "Chef do Século" pelo The Cu-
linary Institute of America, em 2011, o francês morreu 
aos 91 anos. Bocuse, que sofria do Mal de Parkinson, 
morreu em seu restaurante de Collonges-au-Mont-d’Or, 
vilarejo perto de Lyon, na região centro-leste do país, 
contou um chef lionês próximo à família. 
Fonte: https://goo.gl/8i8fj6 (Adaptado). 
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