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Prezado(a) Aluno(a), 

 

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

Interior, disponibilizamos, neste material, o seguinte conteúdo: 

 

 

ATUALIDADES 

➢ Temas extraídos do mês de fevereiro de 2018. 

 

 

 

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 
No capítulo do mês de janeiro de 2018, a apostila des-
tacou a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, no Tribunal Regional Federal da 4ª Re-
gião (TRF-4), em Porto Alegre. 
Em fevereiro de 2018, ocorreram desdobramentos do 
caso, a saber:  
- um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal passou 
a integrar a defesa de Lula; 
- o ministro Luiz Edson Fachin negou o pedido habeas 
corpus preventivo apresentado pela defesa de Lula. 

 
APARTAMENTO EM GUARUJÁ 
‘Sou apenas mais um defensor de Lula', diz ex-mi-
nistro do STF (06/02/2018) 
O ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Se-
púlveda Pertence afirmou que é "apenas mais um de-
fensor" do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que 
não tem o estilo "agressivo" do advogado Cristiano Za-
nin Martins, que hoje comanda a equipe de defesa do 
petista. Após a posse do ministro Luiz Fux na presidên-
cia do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Sepúl-
veda confirmou que foi contratado pela defesa de Lula. 
O principal argumento era o de que, na fase de recursos 
na terceira instância, seria necessário um nome mais 
técnico e com trânsito nos tribunais superiores. Além 
disso, auxiliares de Lula cobravam por um perfil de me-
nos embate e mais conciliação. Já houve recurso ao 
STJ, onde o habeas corpus foi negado em caráter limi-
nar (provisório), mas ainda é possível discutir o caso. 
A defesa de Lula também já entrou com pedido de habeas 
corpus preventivo no STF, encaminhado ao ministro Ed-
son Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, que tem ne-
gado liberdade provisória a condenados na operação. 
Fonte: https://goo.gl/uDwtLU (Adaptado). 

 
Fachin nega habeas corpus a Lula e leva o caso ao 
plenário do Supremo (09/02/2018) 
O ministro relator da Lava Jato no Supremo Tribunal 
Federal, Luiz Edson Fachin, negou o pedido de habeas 
corpus do ex-presidente Lula. A defesa tenta evitar que 
Lula seja preso antes de terminados todos os recursos 
no caso do triplex em Guarujá. Fachin encaminhou o 
caso para o plenário. O ministro Edson Fachin afirmou 
que o entendimento do Supremo é rejeitar habeas cor-
pus que já foi negado anteriormente por outro tribunal 
superior e por isso negou a liminar. A defesa do ex-pre-
sidente Lula queria que o habeas corpus fosse anali-
sado pela Segunda Turma do Supremo, formado por 
cinco ministros. Fachin afirmou que se trata de um caso 
para os 11 ministros do STF. Na semana passada, o 
Superior Tribunal de Justiça já havia negado o pedido 
da defesa para tentar evitar que Lula fosse preso.  
Os advogados alegaram que a execução da pena após 
condenação em segunda instância contraria a Consti-
tuição e que ninguém será considerado culpado até o 
trânsito em julgado. 
Fonte: https://goo.gl/JL5ndC (Adaptado). 

 
 

DIRETO AO PONTO 

- Nome do ex-ministro do STF que integrará a defesa do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva na terceira instância: 
R: Sepúlveda Pertence 
- Pedido negado pelo STF ao ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva: 
R: Habeas corpus 
Atenção: O pedido já havia sido negado no Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). O ministro Edson Fachin, do STF, encaminhou 
o pedido de Lula ao plenário do Supremo.  
 
TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO 
LULA E APARTAMENTO EM SÃO BERNARDO DO 
CAMPO 
Além do caso envolvendo o triplex em Guarujá, Lula é 
réu em outros processos, como no caso associado ao 
terreno para construção do Instituto Lula e ao aparta-
mento de São Bernardo do Campo. 
 
Recibos de aluguel de Lula não são materialmente 
falsos, diz Moro (07/02/2018) 
O juiz Sergio Moro, responsável pela Operação Lava 
Jato em Curitiba, concluiu que os recibos apresentados 
pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para 
comprovar o pagamento de aluguéis de um aparta-
mento vizinho ao que mora, em São Bernardo do 
Campo, não são “materialmente falsos”. A decisão foi 
tomada em processo de incidente de falsidade, paralelo 
ao que apura se o ex-presidente recebeu vantagens 
da Odebrecht na forma de um terreno comprado para o 
Instituto Lula e do apartamento, que, segundo o Minis-
tério Público Federal, pertence ao próprio Lula. O dono 
oficial do imóvel é Glaucos da Costamarques, a quem 
Lula pagaria pelo aluguel. Tanto Costamarques quanto 
o MPF afirmam que os recibos foram assinados poste-
riormente, muitos de uma só vez. Costamarques disse, 
ainda, que só recebeu pelos aluguéis a partir de dezem-
bro de 2015, o que a defesa do petista sempre negou. 
O MPF afirma, portanto, que, mesmo que os recibos 
sejam materialmente verdadeiros, são “ideologica-
mente falsos” porque foram produzidos para tentar de-
monstrar que o petista não é dono do imóvel e paga 
aluguel por ele.  Moro não decidiu sobre a falsidade ide-
ológica porque, afirmou, isso o obrigaria a entrar no mé-
rito da ação penal, o que não pode fazer agora. 
Fonte: https://goo.gl/J2KakF (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Lula é acusado de ser proprietário de um apartamento em 
São Bernardo do Campo. 
- O apartamento teria sido “dado” ao presidente pela Ode-
brecht, como contrapartida de vantagens em contratos com 
a Petrobras.  
- Lula alega que não é o proprietário do imóvel e afirma que 
o apartamento foi alugado pela sua esposa, Marisa Letícia.  
- O dono oficial do imóvel é Glaucos da Costamarques, 
primo do pecuarista José Carlos Bumlai, que é amigo de Lula.  
- Diante dos fatos, foi solicitado que Lula apresentasse os re-
cibos comprovando o pagamento de aluguel.  
- Lula apresentou os recibos, porém a legitimidade dos reci-
bos foi contestada. 
- Em fevereiro de 2018, o juiz Sérgio Moro, responsável pelo 
caso, declarou que os recibos não são materialmente falsos, 
no entanto, permanece a discussão sobre os recibos serem 
“ideologicamente falsos”.  

http://www.neafconcursos.com.br/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/sergio-moro/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/operacao-lava-jato/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/operacao-lava-jato/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/luiz-inacio-lula-da-silva/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/odebrecht/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/ministerio-publico-federal/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/ministerio-publico-federal/
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FALANDO NISSO 

PF indicia Jaques Wagner e mais dois por irregula-
ridades em obras na Fonte Nova (26/02/2018) 
A Superintendência da Polícia Federal na Bahia confir-
mou que indiciou criminalmente o ex-governador Jaques 
Wagner, o secretário da Casa Civil do Estado da Bahia, 
Bruno Dauster, e o empresário Carlos Daltro por recebi-
mento de propina no âmbito da Operação Cartão Verme-
lho, deflagrada hoje pela PF para apurar irregularidades 
na contratação dos serviços de demolição, reconstrução 
e gestão do estádio Arena Fonte Nova, em Salvador. De 
acordo com a Polícia Federal, diversas irregularidades 
estão evidenciadas no inquérito policial, entre elas fraude 
à licitação, superfaturamento, desvio de verbas públicas, 
corrupção e lavagem de dinheiro. A PF explicou que os 
mandados cumpridos hoje “têm por objetivo possibilitar a 
localização e a apreensão de provas complementares 
dos desvios nas contratações públicas, do pagamento de 
propinas e da lavagem de dinheiro”. 
Fonte: https://goo.gl/xzuqtC (Adaptado). 

 
FIQUE DE OLHO 

STJ manda soltar irmãos Wesley e Joesley Batista 
(20/02/2018) 
A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
decidiu conceder liberdade aos irmãos Joesley e Wes-
ley Batista, donos do grupo J&F, presos preventiva-
mente desde setembro do ano passado, por determina-
ção da Justiça Federal em São Paulo. Apesar da deci-
são, somente Wesley deve ser solto. Joesley deve con-
tinuar preso em função de outro mandado de prisão, 
expedido no ano passado pelo ministro Edson Fachin, 
do Supremo Tribunal Federal (STF). A soltura de Wes-
ley Batista foi decidida pelo STJ no caso em que os ir-
mãos são acusados do crime de insider trading [infor-
mação privilegiada], sob a suspeita de usarem informa-
ções obtidas por meio de seus acordos de delação pre-
miada, para vender e comprar ações da JBS no mer-
cado financeiro. No caso que tramita no Supremo, a pri-
são por tempo indeterminado dos acusados foi reque-
rida pelo ex-procurador-geral da República Rodrigo Ja-
not, após a anulação da imunidade penal que foi con-
cedida por ele a Joesley e Ricardo Saud, ex-diretor do 
J&F. O procurador concluiu que eles omitiram informa-
ções à Procuradoria-Geral da República durante o pro-
cesso de assinatura do acordo de delação premiada. 
Fonte: https://goo.gl/f8viYa (Adaptado). 

 
PGR rescinde acordo de delação de Wesley Batista 
(26/02/2018) 
A Procuradoria-Geral da República (PGR) decidiu res-
cindir os benefícios do acordo de delação premiada do 
empresário Wesley Batista, do grupo J&F, e do ex-as-
sessor jurídico da empresa Francisco de Assis. A me-
dida foi tomada após a procuradoria concluir que os 
dois omitiram informações nas delações. De acordo 
com a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, 
entre os fatos que deixaram de ser informados no 
acordo por Wesley e Francisco está a participação do 
ex-procurador Marcelo Miller, acusado de prestar servi-
ços ao grupo enquanto atuava na procuradoria. 
Fonte: https://goo.gl/vqPwWT (Adaptado). 

 

1.2. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE): LEI 
DA FICHA LIMPA E AUTOFINANCIAMETNO DE CAM-
PANHAS 
Em fevereiro de 2018, ocorreu a troca na presidência 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O novo ministro do 
TSE tomou posse em meio a discussões importantes 
no cenário eleitoral, que envolvem a Lei da Ficha Limpa 
e o autofinanciamento de candidatos.  
 
Fux assume a presidência do TSE (06/02/2018) 
O ministro Luiz Fux toma posse como novo presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Fux é o 47º magis-
trado a assumir a presidência da Corte Eleitoral. Se-
gundo o Estadão/Broadcast Político apurou, a implan-
tação do voto impresso e o combate à disseminação de 
notícias falsas (fake news) estão entre as principais pre-
ocupações de Fux à frente do TSE. Fux assume a pre-
sidência da Corte Eleitoral sucedendo ao ministro Gil-
mar Mendes. O mandato de Fux no TSE termina em 15 
de agosto, quando a ministra Rosa Weber comandará 
o tribunal.  
Fonte: https://goo.gl/siBMWy (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Nome do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral: 
R: Ministro Luiz Fux. 
Importante: Luiz Fux sucede o ministro Gilmar Mendes, que 
ocupou a presidência do TSE entre 2016 e 2018. 
 
LEI DA FICHA LIMPA 
Fux diz que TSE será irredutível na aplicação da Lei da 
Ficha Limpa (06/02/2018) 
O novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
ministro Luiz Fux, disse que a Justiça Eleitoral será ir-
redutível na aplicação da Lei da Ficha Limpa, norma 
sancionada em 2010 e que impede a candidatura de 
condenados pela segunda instância da Justiça. Du-
rante seu discurso de posse, Fux também afirmou que 
o TSE pretende combater a difusão de notícias falsas, 
as chamadas fake news durante a campanha eleitoral. 
Fux sucederá o ministro Gilmar Mendes no cargo. A 
vice-presidência da Corte Eleitoral será ocupada pela 
ministra Rosa Weber, que presidirá o tribunal nas elei-
ções de outubro. Isso porque no dia 15 de agosto, Fux 
completará dois biênios como ministro no TSE e deverá 
deixar o tribunal. O TSE é composto por sete ministros. 
A presidência é ocupada por ordem de antiguidade en-
tre os três ministros do STF que também compõem o 
tribunal eleitoral. Dois ministros oriundos do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) e dois membros da advocacia 
completam a composição do TSE. 
Fonte: https://goo.gl/gRJ4s9 (Adaptado). 

 

Fux diz que TSE pode reavaliar possibilidade de po-
lítico ficha suja se candidatar com liminar 
(08/02/2018) 
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luiz 
Fux, afirmou que a Corte poderá reavaliar a possibili-
dade de políticos condenados em segunda instância – 
os chamados fichas sujas, enquadrados na lei da Ficha 
Limpa – conseguirem disputar as eleições com base em 
decisões liminares (provisórias). Essa possibilidade é 
prevista, em alguns casos, pela própria lei. De acordo 
com a Ficha Limpa, políticos condenados por órgão co-
legiado em segunda instância não podem concorrer 
nas eleições por oito anos. Mas diz que se o condenado 
obtiver no Superior Tribunal de Justiça (terceira 

http://www.neafconcursos.com.br/
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instância), uma decisão favorável, poderá, “em caráter 
cautelar, suspender a inelegibilidade sempre que existir 
plausibilidade da pretensão recursal e desde que a pro-
vidência tenha sido expressamente requerida”. É com 
base nessa regra que vários políticos fichas sujas já 
conseguiram registrar a candidatura e concorrer nas 
eleições. O tema da inelegibilidade após a segunda ins-
tância ganhou importância depois que o PT anunciou 
que vai pedir ao TSE o registro de candidatura do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva para disputar a Pre-
sidência neste ano. 
Fonte: https://goo.gl/VgcTte (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

O novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mi-
nistro Luiz Fux, sinalizou dois aspectos importantes sobre a 
Lei da Ficha Limpa: 
- Justiça Eleitoral será irredutível na aplicação da Lei da Ficha 
Limpa. 
- Justiça Eleitoral poderá reavaliar a possibilidade de políticos 
condenados em segunda instância conseguirem disputar as 
eleições com base em decisões liminares (provisórias). 
Importante: As discussões sobre a candidatura de fichas su-
jas ganharam força com a condenação de Luiz Inácio Lula da 
Silva, que prometeu buscar todos os meios legais para for-
malizar a candidatura para presidência em 2018.  
Atenção: Luiz Fux citou que a Justiça Eleitoral buscará meios para 
coibir as chamadas fake news durante a campanha eleitoral. 
 
AUTOFINANCIAMETNO DE CAMPANHAS 
TSE define que candidatos poderão financiar toda a 
campanha com recursos próprios (13/02/2018) 
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou uma reso-
lução na qual definiu que um candidato poderá financiar 
toda sua campanha nas eleições deste ano com recur-
sos próprios. A Resolução 23.553 foi aprovada em de-
zembro pelo plenário do TSE e publicada no último dia 
2 no "Diário da Justiça Eletrônico". Relatada pelo presi-
dente da Corte, Luiz Fux, a norma diz que "o candidato 
poderá usar recursos próprios em sua campanha até o 
limite de gastos estabelecido para o cargo ao qual con-
corre". Em dezembro do ano passado, o Congresso Na-
cional derrubou o veto do presidente Michel Temer 
que liberava o autofinanciamento irrestrito de campa-
nha. Mas, na ocasião, técnicos legislativos informaram 
que caberia ao TSE definir as regras. O autofinancia-
mento irrestrito de campanhas, porém, ainda é contes-
tado em duas ações no Supremo Tribunal Federal 
(STF) apresentadas no ano passado pelo PSB e pela 
Rede. Os partidos argumentam que a regra desequili-
bra a disputa em favor dos candidatos mais ricos. Re-
lator das ações, o ministro Dias Toffoli já pediu informa-
ções ao Congresso e à Presidência para decidir se sus-
pende a regra e aplica aos candidatos o mesmo limite 
de doações para pessoas físicas, de 10% do rendi-
mento bruto no ano anterior ao da eleição. 
Fonte: https://goo.gl/X7UAZq (Adaptado). 

 
Candidatos poderão usar recursos próprios nas 
campanhas (13/02/2018) 
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou a resolução 
que disciplina os mecanismos de financiamento de cam-
panha para as eleições de 2018. De acordo com o texto, 
além dos recursos partidários e doações de pessoas fí-
sicas, os candidatos poderão usar recursos próprios em 
suas campanhas, o chamado autofinanciamento. 

“O candidato poderá usar recursos próprios em sua 
campanha até o limite de gastos estabelecido para o 
cargo ao qual concorre”, diz o texto da Resolução 
23.553, cujo relator foi o ministro Luiz Fux, que desde o 
dia 6 ocupa a presidência do TSE. A polêmica em torno 
do autofinanciamento começou em dezembro do ano 
passado, quando o Congresso Nacional derrubou o 
veto do presidente Michel Temer que liberava o autofi-
nanciamento sem restrição nas campanhas. Na oca-
sião, os parlamentares entenderam que isto poderia fa-
vorecer os candidatos com maior poder aquisitivo. Con-
tudo, a derrubada ocorreu a menos de um ano da elei-
ção, o que poderia ensejar insegurança e disputa jurí-
dica. Com isso, coube ao TSE editar norma com as re-
gras. Pelo calendário eleitoral de 2018, o tribunal tem 
até 5 de março para confirmar todas as normas para o 
pleito deste ano. 
Fonte: https://goo.gl/XmQFCS (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Em outubro de 2017, o Congresso aprovou a Reforma Política. 
- Uma das propostas do Congresso era a proibição do auto-
finaciamento de campanhas. 
 
- O presidente Michel Temer sancionou a Reforma Política, 
porém efetuou alguns vetos. Ele manteve a possibilidade de 
o candidato se autofinanciar, desde que ele obedeça ao novo li-
mite fixado em lei para o cargo em disputa. 
 
- Em dezembro de 2017, o Congresso derrubou o veto presiden-
cial que liberava o autofinanciamento total de campanha. 
 
- O Congresso alega que o autofinaciamento favorece can-
didatos com maior poder aquisitivo. 
 
- Em fevereiro de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
publicou uma resolução na qual definiu que um candidato 
poderá financiar toda sua campanha nas eleições deste ano 
com recursos próprios.  
 

FIQUE DE OLHO 

Supremo manda PF prender deputado condenado 
em segunda instância (07/02/2018) 
O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a expe-
dição do mandado de prisão do deputado João Rodri-
gues (PSD-SC), condenado pela segunda instância da 
Justiça Federal a cinco anos e três meses por dispensa 
irregular de licitação, quando ocupou o cargo de pre-
feito de Pinhalzinho (SC). Caberá à Polícia Federal (PF) 
cumprir a decisão. A Primeira Turma da Corte rejeitou 
recurso protocolado pela defesa do parlamentar. Com 
a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva pela segunda instância da Justiça Federal, houve 
manifestações a favor da revisão do entendimento. 
Fonte: https://goo.gl/5MXGcu (Adaptado). 

 
1.3. INTERVENÇÃO FEDERAL 
A intervenção federal é um procedimento previsto pela 
Constituição Federal. O artigo 34 da Constituição esta-
belece as situações em que a intervenção federal pode 
ocorrer (ex: manter a integridade do território brasileiro; 
reorganizar as finanças de uma unidade da federação; 
repelir uma intervenção estrangeira). Em fevereiro de 
2018, o presidente Michel Temer decretou uma inter-
venção federal no estado do Rio de Janeiro.  
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Temer assina decreto de intervenção federal na se-
gurança do Rio de Janeiro (16/02/2018) 
O presidente Michel Temer assinou o decreto de inter-
venção federal na segurança pública no estado do Rio 
de Janeiro. A medida prevê que o general do Exército 
Walter Souza Braga Netto, do Comando Militar do 
Leste, será o interventor no estado. Ele assume até o 
dia 31 de dezembro de 2018 a responsabilidade do co-
mando da Secretaria de Segurança, Polícias Civil e Mi-
litar, Corpo de Bombeiros e do sistema carcerário no 
estado do Rio. A intervenção já está em vigor, mas o 
decreto precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional 
para continuar valendo. Em discurso na solenidade, Te-
mer comparou o crime organizado que atua no Rio de 
Janeiro a uma metástase e que, por isso, o governo fe-
deral tomou a decisão de intervir no estado. O presi-
dente afirmou que o momento pede uma medida "ex-
trema". Ele ressaltou que o governo dará as respostas 
"firmes" para derrotar o crime organizado. 
Reforma da Previdência 
A Constituição veda que sejam feitas emendas a ela 
mesma durante o período de uma intervenção federal 
em algum estado. Isso afeta a reforma da Previdência, 
que é uma proposta de emenda à Constituição. No dis-
curso, Temer adiantou que vai "fazer cessar" a inter-
venção no Rio durante o período de votação da re-
forma. Ele argumentou a questão previdenciária é de 
"extrema importância" para o país. 
Fonte: https://goo.gl/fcToux (Adaptado). 

 
Senado aprova intervenção federal na segurança 
pública do Rio (20/02/2018) 
O Senado aprovou o decreto que autoriza intervenção 
federal na segurança pública do estado do Rio de Ja-
neiro. O decreto estabelece que a intervenção durará 
até 31 de dezembro deste ano. Enquanto vigorar a me-
dida, o general de Exército Walter Souza Braga Netto, 
do Comando Militar do Leste, será o interventor no es-
tado e terá o comando da Secretaria de Segurança Pú-
blica, Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e do 
sistema carcerário fluminense. Segundo o decreto, o 
objetivo da intervenção é tratar do "grave comprometi-
mento da ordem pública" no Rio. A medida foi tomada 
após o feriado de carnaval, período em que a capital do 
estado registrou vários episódios de violência. Pelo 
texto, o interventor está subordinado ao presidente da 
República e não está sujeito a regras estaduais que en-
trem em conflito com o objetivo da intervenção. O ge-
neral Braga Netto pode, se necessário, solicitar recur-
sos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do 
Rio para restabelecer a ordem pública. 
Fonte: https://goo.gl/TVazAB (Adaptado). 

 
Congresso aprova decreto de intervenção federal 
no Rio de Janeiro (21/02/2018) 
O Senado aprovou o decreto assinado pelo presidente 
Michel Temer que determina a intervenção federal no 
Estado do Rio de Janeiro, deixando a segurança pú-
blica fluminense sob responsabilidade de um interven-
tor militar, que responde ao presidente da República. O 
placar foi de 55 votos favoráveis, 13 contrários e uma 
abstenção. Horas antes, a matéria havia sido chance-
lada pela Câmara dos Deputados. Na casa, o texto foi 
aprovado por 340 votos a favor e 72 contra, além de 
uma abstenção. Assim, a segurança pública do Rio sai 
da esfera estadual e vai para a federal, com comando 
militar, até 31 de dezembro de 2018. 

Assim como diversos Estados do país, o Rio de Janeiro 
vive uma crise de segurança. Episódios de violência du-
rante o Carnaval teriam influenciado a tomada de deci-
são pelo governo. A intervenção federal nos Estados 
está prevista na Constituição de 1988, mas nunca tinha 
sido aplicada até agora.  
Fonte: https://goo.gl/PdriYJ (Adaptado). 

 
'Fichamento’ de moradores de favelas parece prá-
tica da ditadura militar (23/02/2018) 
A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro irá 
requerer informações às Forças Armadas pelas fotos 
de moradores da Vila Kennedy, na zona oeste, feitas 
por militares na operação desta sexta-feira, 23, para a 
checagem de antecedentes criminais. O defensor pú-
blico Daniel Lozoya, do Núcleo de Defesa dos Direitos 
Humanos do órgão, esclareceu que ninguém deveria 
ser fotografado após apresentar o documento de iden-
tificação civil. Ele afirmou que a prática se assemelha 
às da ditadura militar. Segundo as Forças Armadas, a 
iniciativa é legal e rotineira. 
Fonte: https://goo.gl/FAHK6b (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Nome do estado brasileiro que sofreu intervenção federal: 
R: Rio de Janeiro. 
Importante: A intervenção federal foi declarada pelo presi-
dente Michel Temer e, dias depois, aprovada pelo Congresso. 
Atenção: Não confundir o conceito e mecanismo utilizados 
no decreto. Alguns veículos de comunicação citaram o vocá-
bulo Intervenção Militar, no entanto, a conceituação ado-
tada no ato é INTERVENÇÃO FEDERAL. 
 
- Motivo da Intervenção Federal: 
R: Comprometimento da ordem pública no Estado do Rio de 
Janeiro, associada à crise de segurança pública. 
Importante: A intervenção federal ocorreu na esfera da se-
gurança pública.  
 
- Como será a intervenção federal:  
R: A medida prevê que o Exército será o interventor no es-
tado. O interventor assume a responsabilidade do comando 
da Secretaria de Segurança, Polícias Civil e Militar, Corpo de 
Bombeiros e do sistema carcerário no estado do Rio. A res-
ponsabilidade de gerir essa área, que é estadual, passa para 
as mãos do governo federal, que será representado por um 
interventor. 
Importante: O Interventor fica subordinado ao Presidente da 
República e não está sujeito às normas estaduais que conflita-
rem com as medidas necessárias à execução da intervenção. 
 
-Nome do general interventor no estado: 
R: General Walter Souza Braga Netto, do Comando Militar 
do Leste. 
 
- Duração da intervenção federal: 
R: Até 31 de dezembro de 2018. 
 

FIQUE DE OLHO: A Constituição veda que sejam feitas emen-
das a ela mesma durante o período de uma intervenção fe-
deral em algum estado. Isso afeta a reforma da Previdência, 
que é uma proposta de emenda à Constituição. Temer ci-
tou que vai "fazer cessar" a intervenção no Rio durante o pe-
ríodo de votação da reforma. Ele argumentou que a questão 
previdenciária é de "extrema importância" para o país. 
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1.4. MINISTÉRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
Em fevereiro de 2018, o governo federal criou o Minis-
tério da Segurança Pública.  
  
Governo anuncia criação do Ministério da Segu-
rança Pública (26/02/2018) 
O porta-voz da Presidência da República, Alexandre 
Parola, anunciou a criação do Ministério Extraordinário 
da Segurança Pública em declaração oficial no Palácio 
do Planalto. O atual titular da Defesa, Raul Jungmann, 
será o novo ministro da pasta. 
Fonte: https://goo.gl/ip4cPE (Adaptado). 

 
Jungmann assume Ministério da Segurança 
(26/02/2018) 
O governo anunciou Raul Jungmann para o novo Minis-
tério Extraordinário de Segurança Pública. Jungmann 
deixa o Ministério da Defesa. A nova pasta vai assumir 
a maior parte das ações federais em segurança, incor-
porando a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. 
Para chefiar a Defesa, o governo indicou interinamente 
o general Joaquim Silva e Luna, atual secretário-geral 
da pasta. Segundo o ministro da Justiça, Torquato Jar-
dim, o novo ministério terá um secretário executivo e 
nove assessores. Os demais funcionários serão trans-
feridos da Justiça, pasta que atualmente responde pela 
área de Segurança Pública. 
Fonte: https://goo.gl/FswsDF (Adaptado). 

 
MP que cria Ministério da Segurança Pública é pu-
blicada (27/02/2018) 
A Medida Provisória que cria o Ministério Extraordinário 
da Segurança Pública foi publicada no "Diário Oficial da 
União". Segundo a Presidência, o novo ministério terá 
como missão "coordenar e promover a integração da se-
gurança pública em todo o território nacional em coope-
ração com os demais entes federativos". O Ministério da 
Segurança Pública será responsável, por exemplo, pela 
Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária Federal, atual-
mente sob o comando do Ministério da Justiça. O Depar-
tamento Penitenciário Nacional (Depen), os conselhos 
de Segurança Pública e de Política Criminal e Penitenci-
ária, além da Secretaria Nacional de Segurança Pública, 
também migrarão para o novo ministério. Por se tratar de 
uma MP, o ato de criação do ministério já passa a valer 
como lei com a publicação. A partir daí o Congresso Na-
cional terá até 120 dias para aprovar, rejeitar ou até 
mesmo modificar a medida provisória.  
Fonte: https://goo.gl/JcSZS1 (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Ministério criado extraordinariamente pelo governo federal: 
R: Ministério da Segurança Pública. 
 
- Funções do Ministério da Segurança Pública: 
R: Coordenar e promover a integração da segurança pública 
em todo o território nacional em cooperação com os demais 
entes federativos.  
Importante: A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal es-
tão entre as instituições que integrarão o novo ministério. 
 
- Nome do Ministro da Segurança Pública: 
R: Raul Jungmann, que anteriormente ocupava o cargo de 
Ministro da Defesa. 
Importante: O Ministério da Defesa foi assumido por um mi-
litar, o general Joaquim Silva e Luna. 

FIQUE DE OLHO 

Fernando Segovia é demitido do comando da Polí-
cia Federal (27/02/2018) 
Horas depois de ter a Polícia Federal sob seu comando 
no recém-criado Ministério da Segurança Pública, o mi-
nistro Raul Jungmann resolveu mudar a chefia da cor-
poração. O delegado Fernando Segovia deixa o cargo 
de diretor-geral da PF. Para o seu lugar foi indicado o 
delegado Rogério Galloro. Durante seu período à frente 
da PF, o delegado protagonizou episódios polêmicos. 
No momento de maior crise, Fernando Segovia teve 
que se explicar ao ministro Luís Roberto Barroso, 
do Supremo Tribunal Federal, devido a uma declaração 
à agência Reuters em que sugeria que a tendência do 
órgão era recomendar o arquivamento do inquérito con-
tra o presidente Michel Temer (MDB), no caso do De-
creto dos Portos. A Procuradora-Geral da Repú-
blica, Raquel Dodge, ameaçou pedir o afastamento de 
Fernando Segovia caso o delegado voltasse a se ma-
nifestar sobre inquéritos. 
Fonte: https://goo.gl/Md5RZ5 (Adaptado). 
 

Jungmann vai ao CNJ e apresenta novo diretor da 
Polícia Federal (28/02/2018) 
O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, se reu-
niu com a presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), 
ministra Cármen Lúcia, com os integrantes do CNJ (Conse-
lho Nacional de Justiça) e apresentou o novo diretor-geral 
da Polícia Federal, Rogério Galloro, ao grupo.  
Fonte: https://goo.gl/HAb1H3 (Adaptado). 
 

DIRETO AO PONTO 

- Em novembro de 2017, o Fernando Segovia assumiu o co-
mando da Polícia Federal. 
- Em janeiro de 2018, Fernando Segovia deu uma declaração 
polêmica, onde indicou que o inquérito contra o presi-
dente Michel Temer (MDB), no caso do Decreto dos Portos, 
seria arquivado. 
- Diante do fato, o ministro Luís Roberto Barroso, responsável 
pelo caso no Supremo Tribunal Federal (STF), pediu explica-
ções sobre o caso. 
- Em fevereiro de 2018, Fernando Segovia foi demitido do 
comando da Policia Federal pelo ministro da Segurança Pú-
blica, Raul Jungmann.  
- Em fevereiro de 2018, Rogério Galloro assumiu o cargo de 
diretor-geral da Polícia Federal.  
 

FALANDO NISSO 

PMDB aprova mudança de nome e passa a ser cha-
mado MDB (19/12/2017) 
Integrantes do PMDB aprovaram, em convenção nacio-
nal extraordinária nesta terça-feira (19), a mudança do 
nome da legenda, com a retirada da letra “P”, que signi-
fica a palavra partido. A partir de agora, a legenda volta 
a ser chamada pelo nome original: MDB – Movimento 
Democrático Brasileiro. O resgate da sigla MDB faz parte 
de uma estratégia para diminuir o desgaste do PMDB e 
da política partidária junto à sociedade. Vários integran-
tes da cúpula do partido, são alvo de investigações em 
escândalos de corrupção. Entre as intenções com a re-
tomada do MDB, está a de recordar a imagem de figuras, 
como Ulysses Guimarães e Teotônio Vilela, protagonis-
tas da luta pela redemocratização do país. 
Fonte: https://goo.gl/cv3DtJ (Adaptado). 

OBS.: Incluímos esta notícia, porque ela não consta 
do material da apostila de dezembro de 2017. 
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2. CENÁRIO POLÍTICO NO MUNDO 
 

2.1. VENEZUELA 
Como de costume, o noticiário, em fevereiro de 2018, 
destacou fatos associados à crise política, econômica e 
social na Venezuela. 
 

Pobreza na Venezuela atinge mais de 80% da popu-
lação, segundo OEA (12/02/2018) 
Relatório da CIDH (Comissão Interamericana de Direi-
tos Humanos), da OEA (Organização de Estados Ame-
ricanos), denunciou que a pobreza teve um forte cres-
cimento na Venezuela, atingindo 81,8% da população 
em 2016, segundo pesquisa da Encovi (Encuesta sobre 
Condiciones de Vida en Venezuela). Sem poder entrar 
no país após a Venezuela se desligar da OEA, a CIDH 
baseou seus estudos em dezenas de entidades vene-
zuelanas e internacionais, entre elas a Unesco e a Uni-
versidade Simón Bolívar. 
Fonte: http://r7.com/kl6G (Adaptado). 

 
Pobreza na Venezuela escala a 87%, graças à hipe-
rinflação, diz estudo (21/02/2018) 
A pobreza na Venezuela chegou a 87% da população 
em 2017, graças a hiperinflação que pulverizou a renda, 
segundo um estudo das principais universidades do 
país e de várias ONGs divulgado nesta quarta-feira 
(21). A pobreza ficou em 25,8% e a pobreza extrema 
em 61,2% – frente a 30,3% e 51,5% de um ano antes, 
respectivamente – indicou a Pesquisa sobre Condições 
de Vida na Venezuela (Encovi). Em seu relatório mais 
recente, de 2016, o governo do presidente Nicolás Ma-
duro situava a pobreza em 18,1% e a pobreza extrema 
em 4,4%. A Venezuela teve, em 2017, inflação de 
2.600%, segundo o Parlamento, de maioria opositora, 
enquanto o Fundo Monetário Internacional (FMI) pro-
jeta em 13.000% para 2018. O salário mínimo de 
797.510 bolívares hoje compra pouco mais de dois qui-
los de carne. 
Fonte: https://goo.gl/VgZW1v (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Estudos indicam que a pobreza na Venezuela atinge mais 
de 80% da população.  
- O país sofre com a inflação elevada, a retração do PIB e a 
desvalorização da moeda local.  
 

FALANDO NISSO 

Temer chega a Roraima para discutir imigração em 
massa de venezuelanos (12/02/2018) 
O presidente Michel Temer chegou a Boa Vista para 
participar de uma reunião sobre a intensa imigração ve-
nezuelana para Roraima. Ele está acompanhado dos 
ministros Raul Jungman (Defesa), Torquarto Jardim 
(Justiça), Moreira Franco (Secretaria-geral da Presi-
dência), e o general Sergio Etchegoyen (GSI). A crise 
migratória venezuelana é a principal pauta da reu-
nião. A prefeitura de Boa Vista estima que já tenham 40 
mil venezuelanos vivendo na capital. Os imigrantes ve-
nezuelanos que estão no estado fogem da fome, de-
semprego, hiperinflação e da instabilidade política no 
país governado por Nicolás Maduro. Três dos quatro 
abrigos do estado estão lotados, há milhares de vene-
zuelanos em situação de rua e muitos dividindo casas 
alugadas. Na última semana, duas dessas residências 
ocupadas por venezuelanos foram incendiadas.  
Fonte: https://goo.gl/T84d6g (Adaptado). 

Governo vai editar medida provisória para instituir 
emergência social em Roraima (14/02/2018) 
O ministro da Defesa, Raul Jungmann, informou que o 
governo vai instituir emergência social em Roraima de-
vido ao alto fluxo de migração de venezuelanos, por 
meio de uma medida provisória a ser editada pelo pre-
sidente Michel Temer. Jungmann participou hoje de 
reunião com Temer e ministros no Palácio da Alvorada 
para discutir a situação da região. Segundo Jungmann, 
as Forças Armadas passarão a coordenar toda a ação 
do governo federal em Roraima e o efetivo militar para 
apoio às questões humanitárias será duplicado, pas-
sando de 100 para 200 homens. 
Fonte: https://goo.gl/9UBo3e (Adaptado). 

 
Temer assina Medida Provisória para socorrer Ro-
raima (15/02/2018) 
O presidente Michel Temer assinou uma Medida Provi-
sória (MP) que prevê ações para o enfrentamento à 
crise migratória de venezuelanos no estado de Ro-
raima. Entre os pontos previstos na Medida Provisória 
estão o fortalecimento do controle de fronteiras e o 
apoio à mobilidade e distribuição dos venezuelanos por 
outros estados brasileiros. A mobilidade, segundo a 
MP, dependerá da manifestação prévia da vontade dos 
venezuelanos de irem para outros estados. Além da 
Medida, Temer assinou dois decretos. Um, cria o Co-
mitê Federal de Assistência Emergencial, que irá pres-
tar assistência no acolhimento de pessoas em situação 
de vulnerabilidade. O outro, define o que é situação de 
vulnerabilidade. O Comitê será presidido pela Casa Ci-
vil da presidência da República e contará ainda com um 
titular de outros 11 ministérios. O órgão implementará 
ações nas áreas de proteção social, saúde, educação, 
direitos humanos, alimentação e segurança pública. 
Fonte: https://goo.gl/KZW9S8 (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Capital brasileira que recebe elevado fluxo de migrantes 
venezuelanos. 
R: Boa Vista, em Roraima. 
 
- O município de Boa Vista acolhe mais de 40 mil venezuelanos 
e já sofre dificuldade em prestar alguns serviços básicos. 
 
- O presidente Michel Temer assinou uma medida provisória 
para socorrer o estado de Roraima.  
 
- O governo promoverá ações nas áreas de proteção social, 
saúde, educação, direitos humanos, alimentação e segu-
rança pública. 
 

FIQUE DE OLHO 

Tillerson fala sobre possibilidade de golpe militar 
na Venezuela (01/02/2018) 
Antes de viajar à América Latina, secretário de Estado 
americano diz que intervenção militar fez parte da his-
tória de países da região, mas garante que EUA prefe-
rem uma "transição pacífica" no país de Nicolás Ma-
duro. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, 
afirmou que um golpe militar poderia ser uma das pos-
síveis soluções para o fim do regime de Nicolás Maduro 
na Venezuela. 
Fonte: https://goo.gl/MAqJTg (Adaptado). 
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Venezuela é 'desconvidada' da Cúpula das Améri-
cas em abril (14/02/2018) 
A presença do presidente da Venezuela, Nicolás Ma-
duro, na próxima Cúpula das Américas 'não será bem-
vinda', anunciou a chanceler peruana, Cayetana Aljo-
vín, após reunião do Grupo de Lima sobre a convoca-
ção das eleições antecipadas pelo regime chavista. 
O encontro será nos dias 13 e 14 de abril, no Peru. Ma-
duro anunciou que tentará a reeleição nas eleições de 
22 de abril, convocadas após o fracasso de uma nego-
ciação entre seu governo e a oposição para acordar as 
condições do processo eleitoral. Os países da região 
em peso criticaram a convocação. A oposição venezu-
elana, agrupada na Mesa da Unidade Democrática 
(MUD), ainda não decidiu se participará das eleições. 
Fonte: https://goo.gl/m7p8fC (Adaptado). 

 
2.2. EQUADOR 
Em abril de 2017, Lenín Moreno, apoiado pelo então 
presidente Rafael Correa, foi eleito presidente do Equa-
dor. Após a eleição, Lenín Moreno e Rafael Correa rom-
peram relações. Em fevereiro de 2018, um referendo 
apoiado por Lenín Moreno tirou a possibilidade de uma 
nova eleição de Rafael Correa. 
 
Equador decide pelo fim da reeleição indefinida em 
referendo (04/02/2018) 
O Equador decidiu pelo fim da reeleição no referendo 
convocado pelo presidente Lenín Moreno. Com 98,4% 
das urnas apuradas, 64,32% dos eleitores votaram pelo 
'sim' na pergunta que pede o fim da reeleição indefinida, 
ou seja, agora o político só pode ser reeleito uma vez. 
A decisão deve impedir o ex-presidente Rafael Correa 
de voltar a concorrer nas eleições de 2021. Até então, 
as perguntas que vinham obtendo mais apoio eram as 
que definiam o banimento da vida pública de políticos 
corruptos (73,91%), a que pedia a não prescrição de 
delitos sexuais contra menores (73,72%) e a que defen-
dia a limitação do uso de terras para a mineração que 
afetam o ambiente (68,79%).  
Fonte: https://goo.gl/88dL84 (Adaptado). 

 
Referendo no Equador coloca em xeque futuro po-
lítico de Rafael Correa (04/02/2018) 
Na prática, o resultado pode representar o fim da carreira 
política do homem que governou o país por dez anos e 
conduziu o país para a esquerda nesse período. O refe-
rendo buscava validar cinco mudanças constitucionais e 
duas mudanças legais. Além de vetar uma possível can-
didatura do ex-presidente em 2021, a consulta popular 
promovida pelo governo Moreno também reformou as 
estruturas de controle estatal criadas por Correa - acu-
sado por opositores de ter aparelhado o Estado e coibido 
a imprensa para ampliar seus poderes durante seus 10 
anos de governo. Essa mudança foi classificada de 
"golpe de Estado" por Correa, que está rompido com o 
sucessor. Eleito em 2017 e principal promotor do refe-
rendo, Moreno se distanciou de Correa e passou a 
chamá-lo de "corrupto". Já Correa trata o sucessor como 
"traidor" e considerou o referendo "inconstitucional" e um 
meio de dar "poder absoluto" ao presidente. 
Fonte: https://goo.gl/n71MQf (Adaptado). 

 
Referendo no Equador dá vitória a presidente e fim 
à era Correa (05/02/2018) 
O resultado anunciado pelo Conselho Nacional Eleito-
ral, com 99% dos votos apurados, apontava que o "sim" 

prevalecera em todas as sete perguntas levadas à con-
sulta popular, cujos temas iam de ambiente a crimes 
contra menores e mineração. Mas a vitória mais come-
morada foi a dos itens políticos. Por 64,3% contra 
35,6%, os eleitores equatorianos puseram fim à reelei-
ção sem limites. Com isso, Correa, ex-presidente, ficará 
impedido de concorrer nas eleições de 2021, como era 
sua intenção. O referendo também liquida as aspira-
ções ao poder de outros membros do governo correísta, 
uma vez que o item sobre o afastamento definitivo da 
vida pública de políticos condenados por corrupção 
teve aprovação de 73,9%. 
Fonte: https://goo.gl/oaxvBV (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

-Nome do país que aprovou referendo que proibiu reeleição 
indefinida: 
R: Equador. 
Atenção: Não confunda o caso equatoriano com o boliviano. 
Na Bolívia, a justiça autorizou a possibilidade de reeleição ili-
mitada. 
 

FALANDO NISSO 

China propõe eliminar limite de dois mandatos con-
secutivos para que Xi Jinping se prolongue no po-
der (25/02/2018) 
O Comitê Central propôs eliminar da Carta Magna a 
frase referente ao chefe de Estado e ao seu número 
dois, que estipula que “permanecerá no cargo por não 
mais do que dois mandatos consecutivos”, anunciou a 
agência estatal de notícias Xinhua. Além disso, o Co-
mitê Central propôs inscrever a ideologia de Xi Jin-
ping – com o nome oficial de “Pensamento de Xi Jinping 
sobre Socialismo com Características Chinesas para 
uma Nova Era” – no texto constitucional, uma honra que 
só foi concedida em vida ao fundador da República Po-
pular, Mao Tsé-tung. Se a limitação à reeleição for eli-
minada, uma nova cláusula deverá ser acrescida sali-
entando a importância da liderança do Partido.  
Fonte: https://goo.gl/HxbjFv (Adaptado). 

 
2.3. ÁFRICA DO SUL 
No capítulo do mês de dezembro de 2017, a apostila 
destacou que a justiça da África do Sul mandou o par-
lamento nacional abrir processo de impeachment con-
tra o presidente Jacob Zuma. Em fevereiro de 2018, di-
ante das pressões, Jacob Zuma renunciou à presidên-
cia da África do Sul. 
 
Jacob Zuma renuncia à presidência da África do Sul 
(14/02/2018) 
Jacob Zuma renunciou à presidência da África do Sul em 
um pronunciamento na TV estatal, acatando o ultimato 
de seu próprio partido, o Congresso Nacional Africano 
(ANC, na sigla em inglês). Em um discurso de despedida 
à nação que durou 30 minutos, Zuma, de 75 anos, afir-
mou que não concordou com a forma como o ANC o for-
çou a renunciar depois da eleição de Cyril Ramaphosa 
como presidente do partido em dezembro. Mas afirmou 
que tem que "aceitar que se meu partido e meus compa-
triotas desejam que eu saia, eles têm que exercer esse 
direito e fazer isso da maneira prescrita na Constituição". 
Figura importante da luta anti-Apartheid nos anos 60, 70 
e 80, Zuma ficou preso por 10 anos e ficou mais 15 anos 
no exílio antes de voltar ao seu país para empreender 
carreira política. Foi vice-presidente do país entre 1999 e 
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2005. Assumiu como presidente em maio de 2009. Ele é 
alvo de mais de 800 acusações por corrupção relativa a 
contratos de armas do final dos anos 1990 e é investi-
gado por supostamente ter usado o Estado para favore-
cer empresários com concessões públicas milionárias. 
Caso não renunciasse, Zuma poderia ser destituído por 
meio de uma moção no Parlamento nos próximos dias. 
Até então, Zuma se recusava a obedecer às ordens de 
seu partido. O primeiro na fila para ocupar o cargo vago 
é o vice-presidente Cyril Ramaphosa, um líder sindical 
e advogado, que é também líder do CNA desde dezem-
bro do ano passado. 
Fonte:  https://goo.gl/A6mVhN (Adaptado). 

 
Cyril Ramaphosa é eleito presidente da África do 
Sul (15/02/2018) 
Cyril Ramaphosa foi eleito o novo presidente da África 
do Sul pela Assembleia Nacional sul-africana. Ele as-
sume o lugar de Jacob Zuma, que renunciou ao cargo, 
sob forte pressão popular e política devido a uma su-
cessão de escândalos de corrupção envolvendo seu 
nome. Ramaphosa era o vice-presidente de Zuma e as-
sumiu a direção do CNA (Congresso Nacional Africano) 
em dezembro. Desde então, a cúpula do partido gover-
nista pressionava Zuma para que renunciasse ao 
cargo. 
CNA elege sexto presidente da África do Sul 
A África do Sul é uma república parlamentarista, porém 
não existe a figura do primeiro-ministro. Os presidentes 
acumulam as funções de chefe de Estado e de governo, 
e assumem mandatos de cinco anos. Desde o fim do 
Apartheid, o CNA domina amplamente o Parlamento e 
elegeu os presidentes sul-africanos. Zuma havia sido 
reeleito em 2014 e deveria permanecer no cargo até o 
final de 2019. Agora, Ramaphosa assume para cumprir 
o restante do mandato. Ramaphosa é uma figura co-
nhecida da política sul-africana. Chegou a ser apontado 
como o sucessor natural de Nelson Mandela, em 1999, 
mas teve seu nome preterido pelo do então vice-presi-
dente Thabo Mbeki. 
Fonte: http://r7.com/fEQa (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Nome do país africano que teve renúncia de presidente: 
R: África do Sul. 
- Nome do presidente que renunciou: 
R: Jacob Zuma. 
Importante: Jacob Zuma é acusado de casos de corrupção 
(ex: uso de dinheiro público para reformar sua casa) e foi for-
çado pelo seu partido a renunciar. 
Lembre-se: É o segundo caso, em menos de seis meses, no 
continente africano. Em novembro de 2017, o então presi-
dente do Zimbábue, Robert Mugabe, renunciou à presidên-
cia. Tanto o caso zimbabuense como o sul-africano ocorre-
ram em momentos nos quais os presidentes sofriam ameaça 
de impeachment.  
- Nome do novo presidente da África do Sul: 
R: Cyril Ramaphosa, que anteriormente ocupava o cargo de 
vice-presidente.  
 

2.4. COREIA DO NORTE 
Assim como a Venezuela, a Coreia do Norte é tema re-
corrente na apostila de atualidades. Em fevereiro de 
2018, duas notícias merecem destaque especial: os Es-
tados Unidos estabeleceram novas sanções contra a 

Coreia do Norte e o líder norte-coreano Kim Jong-un con-
vidou o presidente da Coreia do Sul para uma reunião. 
 

ESTADOS UNIDOS ESTABELECEM NOVAS SAN-
ÇÕES À COREIA DO NORTE 
Tesouro dos EUA confirma nova rodada de sanções 
contra a Coreia do Norte (23/02/2018) 
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anun-
ciou o que qualificou como as maiores sanções já apli-
cadas à Coreia do Norte até o momento. Segundo um 
comunicado, as punições têm como objetivo prejudicar 
os embarques e o comércio norte-coreanos e isolar 
mais o regime. O governo do presidente Donald Trump 
tem agido para pressionar o regime de Pyongyang a 
abandonar seu programa nuclear e de mísseis. As san-
ções têm como alvo uma pessoa, 27 entidades e 28 
embarcações, com registros ou bandeiras da Coreia do 
Norte, China, Cingapura, Taiwan, Hong Kong, Ilhas 
Marshall, Tanzânia, Panamá e Comores. O Tesouro e 
a Guarda Costeira também emitiram alerta ao público 
de que há risco significativo de sanções para aqueles 
que continuarem a enviar produtos da ou para a Coreia 
do Norte, acrescenta a nota. 
Fonte: https://goo.gl/m5VzAb (Adaptado). 
 

Seul apoia novas sanções dos Estados Unidos con-
tra Coreia do Norte (24/02/2018) 
A Coreia do Sul manifestou apoio às novas sanções 
unilaterais adotadas pelos Estados Unidos (EUA) con-
tra Pyongyang e afirmou que essas medidas contribui-
rão para o objetivo comum de conseguir a desnucleari-
zação do Norte de forma pacífica. Seul avaliou as me-
didas punitivas adicionais anunciadas ontem pela Casa 
Branca contra a Coreia do Norte, qualificadas como o 
"maior conjunto" de sanções econômicas contra o re-
gime e focadas em 27 empresas de navegação e 28 
navios que negociam com o país asiático. As novas 
sanções são "uma reafirmação da vontade dos Estados 
Unidos de avançar para uma resolução pacífica e diplo-
mática na questão nuclear", afirmou um porta-voz do 
Ministério das Relações Exteriores de Seul, em entre-
vista à agência local de notícias Yonhap. As novas san-
ções unilaterais de Washington chegam em um mo-
mento de aproximação entre as duas Coreias por causa 
dos Jogos Olímpicos de inverno, que se realizam no 
condado sul-coreano de PyeongChang. 
Fonte: https://goo.gl/Xy9a1R (Adaptado). 
 

DIRETO AO PONTO 

- Sanções impostas pelos Estados Unidos contra a Coreia do 
Norte: 
R: As sanções são focadas em 27 empresas de navegação e 
28 navios que negociam com o país asiático. 
- Motivo das sanções: 
R: Programa balístico e nuclear da Coreia do Norte.  
Importante: As medidas americanas visam asfixiar a econo-
mia da Coreia do Norte.  
 

REAPROXIMAÇÃO ENTRE AS DUAS COREIAS 
Líder norte-coreano Kim Jong-un convida presi-
dente da Coreia do Sul para reunião em Pyongyang 
(10/02/2018) 
O líder norte-coreano Kim Jong-un, convidou o presi-
dente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, para uma reunião 
em Pyongyang, informou um porta-voz do escritório 
presidencial sul-coreano. O convite foi feito pela dele-
gação norte-coreana durante encontro com Moon em 
Seul. A reunião contou com a presença de Kim Yo-jong, 
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irmã do ditador da Coreia do Norte, que visita o país por 
causa dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeong-
chang. O presidente da Coreia do Sul informou ainda, 
também através de seus assessores, que pediu a Kim 
Jong-un que retome diálogo com os Estados Unidos 
para aliviar as tensões na região. 
Fonte: https://goo.gl/Vx5Uze (Adaptado). 
 

Kim Jong-un convida presidente sul-coreano para 
reunião em Pyongyang (10/02/2018) 
O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, convidou o 
presidente sul-coreano, Moon Jae-in, para se reunir 
com ele em Pyongyang "o mais breve possível", infor-
mou um porta-voz do escritório da presidência da Co-
reia do Sul. O pedido foi feito expressamente a Moon 
por Kim Yo-Jong, irmã de Kim Jong-un, que acompa-
nhou a delegação do regime norte-coreano que se reu-
niu em Seul com o presidente sul-coreano. A irmã do 
líder norte-coreano entregou a Moon Jae-in uma carta 
pessoal ao presidente da Coreia do Sul com um convite 
para uma cúpula em Pyongyang, a capital do país co-
munista. A oferta ocorre em meio à tensão causada pe-
los testes de mísseis do Norte. 
Fonte: https://goo.gl/bFZDZZ (Adaptado). 
 

DIRETO AO PONTO 

- Em janeiro de 2018, após cerca de dois anos sem diálogo, 
membros dos governos da Coreia do Norte e da Coreia do Sul 
realizaram uma reunião. 
- A Coreia do Norte participou da Olimpíada de Inverno na 
Coreia do Sul. Os países desfilaram juntos na cerimônia de 
abertura e inclusive formaram uma equipe conjunta de hó-
quei feminino.  
- Em fevereiro de 2018, o presidente da Coreia do Norte, Kim 
Jong-un, convidou o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-
in para uma reunião em Pyongyang. 
 

FALANDO NISSO 

Itamaraty investiga supostos passaportes brasilei-
ros para líderes norte-coreanos (28/02/2018) 
O Ministério das Relações Exteriores informou que está 
apurando a notícia de que a embaixada brasileira em 
Praga, na República Tcheca, teria concedido dois pas-
saportes brasileiros ao líder norte-coreano Kim Jong-un 
e a seu pai, Kim Jong-il, em 1996. A notícia foi divul-
gada pela agência de notícias Reuters. As cópias dos 
dois supostos passaportes com fotos que parecem ser 
dos dois líderes políticos norte-coreanos ganharam 
destaque no noticiário mundial. Nas imagens veicula-
das pela Reuters, os documentos foram expedidos no 
dia 26 de fevereiro de 1996. 
Fonte: https://goo.gl/cCyk3x (Adaptado). 

 

ECONOMIA 

 

1. CENÁRIO ECONÔMICO NO BRASIL 
 

1.1. TAXA BÁSICA DE JUROS 
Selic atinge piso de 6,75% e BC sinaliza fim do ciclo 
de queda (08/02/2018) 
Em decisão unânime, o Banco Central reduziu a taxa 
Selic em 0,25 ponto para 6,75% ao ano, sugerindo o 
provável fim do ciclo de cortes iniciado em outubro de 
2016. A definição marcou a 11ª queda consecutiva do 
juro básico que, assim, chega ao nível mais baixo pelo 
menos desde o início do regime de metas de inflação, 
em 1999. Analistas avaliam que o cenário ainda 

bastante favorável para a inflação e o ritmo de acelera-
ção gradual da economia permitem a manutenção dos 
juros nesse nível ao longo de 2018. 
Fonte: https://goo.gl/dU3BbT (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

A taxa básica de juros está em queda: 
- Desde 2016, o Banco Central vem promovendo seguidos 
cortes na taxa básica de juros (Selic). 
- Em fevereiro de 2018, a taxa Selic foi reduzida de 7,0% 
para 6,75% ao ano.   
- A redução na taxa de juros está associada ao fato de a 
inflação estar controlada. 
Atenção: Uma das características do último corte na taxa de 
juros foi a “diminuição no ritmo do corte”.  
 
1.2. EMPREGO 
Informalidade se consolida como motor da recupe-
ração do emprego (01/02/2018) 
O ano de 2017 foi marcado pela redução do desem-
prego. Após dois anos de fechamento de vagas em ra-
zão da crise, o país voltou a abrir novos postos, porém, 
com uma característica: a informalidade. Segundo a 
Pnad Contínua, pesquisa oficial de emprego do IBGE, 
de abrangência nacional, o país gerou 1,8 milhão de 
novos postos no ano passado. Esses postos, contudo, 
são sem carteira assinada ou para trabalhos por conta 
própria e vagas de menor salário. A soma dos trabalha-
dores sem carteira (11,1 milhões) e por conta própria 
(23,1 milhões) superam em quase 1 milhão o contin-
gente com carteira assinada (33,3 milhões). Os postos 
com carteira reduziram em 685 mil, enquanto os por 
conta própria cresceram em 1,07 milhão e sem carteira, 
598 mil. Para o governo, que comemora a redução dos 
índices de desemprego, também não é bom negócio, já 
que tanto o trabalhador informal quanto o empregador 
que contrata nessa modalidade não recolhem os im-
postos obrigatórios.  
 

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

DIRETO AO PONTO 

- A redução da taxa de desemprego ao longo do segundo 
semestre de 2017 ocorreu, principalmente, pelas vagas ge-
radas no mercado informal.  
 

1.3. BOEING E EMBRAER 
Nos capítulos dos meses de dezembro e janeiro, foi dis-
cutida a possível fusão entre a Embraer e a Boeing. Em 
fevereiro de 2018, o fato teve desdobramentos. 
 

Embraer e Boeing chegam a um acordo para nova 
empresa, diz jornal (02/02/2018) 
A nova companhia não inclui a parte militar do negócio, 
que era motivo de entrave nas conversas entre as fa-
bricantes de aeronaves. As conversas sobre uma 
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possível fusão entre as duas empresas foram divulga-
das pela primeira vez em dezembro do ano passado. 
O negócio pode valer até 6 bilhões de dólares. A aqui-
sição da brasileira transforma a americana em uma gi-
gante global da aviação, com forte atuação nos seg-
mentos de longa distância e na aviação regional, e ca-
paz de competir com as concorrentes Airbus e Bombar-
dier, que se uniram em outubro do ano passado. A 
Boeing busca apoio do governo brasileiro para fechar o 
negócio, mas o presidente Michel Temer assegu-
rou que o controle da Embraer continuará com o poder 
público federal, por causa de sua simbologia para o 
país. O governo possui uma golden share da brasileira 
desde a sua privatização. Para resolver o entrave, a 
Boeing apresentou uma nova proposta.  
Fonte: https://goo.gl/B4pbbz (Adaptado). 
 

Boeing propõe ter 90% de empresa de aviação co-
mercial da Embraer (06/02/2018) 
O projeto que a Boeing apresentou ao governo na se-
mana passada prevê que a gigante americana de avia-
ção controlaria de 80% a 90% de uma nova empresa 
que receberia toda a área de aviação comercial da Em-
braer, tanto de jatos regionais quanto executivos. A fa-
bricante brasileira, portanto, teria debaixo dela apenas 
10% a 20% do capital da nova companhia e também a 
atual área de defesa, que o governo brasileiro insiste 
que não seja vendida. 
Fonte: https://goo.gl/6Kmffx (Adaptado). 
 

Boeing terá fatia de 51% em nova empresa com Em-
braer (25/02/2018) 
A Boeing terá uma participação de 51% em uma em-
presa atualmente em negociação com a fabricante bra-
sileira de aeronaves Embraer, informou o colunista do 
jornal O Globo Lauro Jardim, neste domingo. A Boeing 
concordou com a exigência do governo brasileiro de 
que a empresa norte-americana não tenha mais do que 
uma participação controladora de 51%, disse Jardim, 
sem citar fontes. 
Fonte: https://goo.gl/cTNmrG (Adaptado). 
 

DIRETO AO PONTO 

- Boeing e Embraer chegaram a um acordo para criação de 
uma terceira empresa. 
- A nova empresa não incluirá a parte militar da Embraer. 
- A proposta inicial apresentada pela Boeing previa que a em-
presa americana será detentora de 80%-90% da nova com-
panhia, enquanto a brasileira ficará com 20%-10%. 
- As últimas notícias veiculadas na mídia informam que a 
Boeing terá 51% da nova empresa.  
 

1.3. REFORMA DA PREVIDÊNCIA 
A Previdência Social pode ser definida como o sistema 
público que garante as aposentadorias dos trabalhado-
res brasileiros. As regras para a aposentadoria têm mu-
dado ao longo do tempo, tornando mais rigorosas as 
condições para que um trabalhador se aposente. Entre 
os argumentos favoráveis às mudanças nas condições 
de aposentadoria estão: o déficit crescente (segundo 
dados oficiais, houve crescimento significativo do 
rombo nas contas da previdência), o envelhecimento da 
população brasileira; e o fato das pessoas se aposen-
tarem cedo (a média de idade com que as pessoas se 
aposentam no Brasil é de 58 anos). 
Desde 2016, o presidente Michel Temer coloca a reali-
zação da reforma na previdência como uma meta do 
governo. Durante as discussões, várias versões da 

reforma da previdência foram apresentadas. Diante 
deste contexto, foram sistematizadas algumas das prin-
cipais notícias sobre as propostas das últimas versões 
da reforma da previdência, apresentadas em novembro 
de 2017 e fevereiro de 2018.  
 

Entenda a nova proposta de Temer para a reforma 
da Previdência (23/11/2017) 
Em jantar com parlamentares, Michel Temer apresen-
tou uma versão mais enxuta da reforma da Previdên-
cia na tentativa de convencer sua base a debruçar-se 
sobre o tema antes do fim do ano. 
O texto atual prevê: 
- um piso de 15 anos de contribuição para trabalhado-
res da iniciativa privada e 25 anos para servidores pú-
blicos.  
- no regime geral, quem contribuir pelo período mínimo 
receberá 60% da média de contribuição. Já os servido-
res receberiam 70% da média. 
- o tempo de contribuição para a obtenção do valor má-
ximo da aposentadoria é de 40 anos. 
- a idade mínima para aposentadoria é de 65 anos para 
homens e 62 anos para mulheres. 
- foram estipuladas regras de transição para a fixação 
das novas idades mínimas. A transição prevê que, em 
2018, homens e mulheres do setor privado terão de ter 
53 e 55 anos, respectivamente, para obter a aposenta-
doria. No caso dos servidores, o limite etário é 55/60. 
As idades sobem um ano a cada dois anos. Com essas 
regras, a idade mínima de 65 anos para homens no se-
tor privado valeria apenas a partir de 2038. 
- a aposentadoria rural e o Benefício de Prestação Con-
tinuada, pago a idosos e cidadãos com deficiência, não 
sofrerão mudança.  
Fonte: https://goo.gl/HNv4uK (Adaptado). 

OBS.: Incluímos esta notícia, porque ela não consta 
do material da apostila de novembro de 2017. 
 

Reforma da Previdência: conheça ponto a ponto o texto que 
será enviado para votação no plenário da Câmara (07/02/2018) 
Relator da proposta de reforma da Previdência que tra-
mita na Câmara, o deputado Arthur Maia (PPS-BA) 
apresentou uma nova versão do projeto. 
IDADE MÍNIMA: 62 anos para mulheres e 65 anos para ho-
mens. Existem peculiaridades para professores e policiais. 

 
 

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO: 15 anos para trabalhador 
privado e 25 anos para servidor público.  

BENEFÍCIO INTEGRAL: 40 anos de contribuição para 
atingir 100%. 
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REGRA DE TRANSIÇÃO: idade mínima começará em 53 
anos para mulheres e 55 anos para homens, sendo elevada 
em um ano a cada dois anos. Haverá um pedágio de 30% 
sobre o tempo de contribuição que faltar para atingir 35 anos 
(homens) e 30 anos (mulheres). 
APOSENTADORIA RURAL: projeto não muda regra atual.  
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC): 
projeto não muda regra atual. 
PENSÕES: vinculação ao salário mínimo, com possibi-
lidade de acumular aposentadoria e pensão deixada 
por cônjuge, com o limite de até dois salários mínimos. 
Exceção dos cônjuges de policiais mortos em serviço, 
que terão direito à pensão em valor integral. 
Fonte: https://goo.gl/Rb1i7G (Adaptado). 

 
Maia quer engavetar texto da reforma da Previdên-
cia (05/02/2018) 
Sem previsão de que o governo conseguirá os votos ne-
cessários para aprovar a reforma da Previdência, o pre-
sidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pretende 
engavetar o projeto e transferir o ônus da derrota para o 
Palácio do Planalto. Maia não deve agendar nova data 
para a apreciação da proposta caso não haja apoio de 
308 dos 513 deputados para aprová-la em 20 de feve-
reiro, para quando está prevista a votação em plenário. 
Fonte: https://goo.gl/W34xH9 (Adaptado). 

 
Reforma da Previdência: se não for votada em feve-
reiro, 'dificilmente' será em março, diz relator 
(05/02/2018) 
O relator da reforma da Previdência Social, deputado 
Arthur Maia (PPS-BA), avaliou que, se a proposta não 
for votada em primeiro turno ainda em fevereiro, "dificil-
mente" terá condições de ser votada em março. Con-
forme o calendário anunciado ainda no ano passado 
pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), a 
votação da reforma está marcada para o próximo dia 
19. A proposta seguirá para o Senado se tiver o apoio 
mínimo de 308 dos 513 deputados, em duas votações 
– líderes da base dizem que o governo conta com cerca 
de 270 votos atualmente. 
Fonte: https://goo.gl/kW773T (Adaptado). 

 
Temer diz que vai suspender intervenção no RJ du-
rante votação da reforma da Previdência 
(16/02/2018) 
O presidente Michel Temer disse nesta sexta-feira (16) 
que vai cessar a intervenção federal no Rio de Janeiro 
no período em que for votada a reforma da Previdência. 
“No instante que se verifique, segundo critérios das ca-
sas legislativas, que há condições para votação, reitero, 
farei cessar a intervenção", disse. Durante a interven-
ção, a Constituição Federal não pode ser alterada e a 
reforma da Previdência em andamento na Câmara é 
uma proposta de emenda à Constituição (PEC). A re-
forma só será aprovada na Câmara se tiver o apoio de 
ao menos 308 deputados em dois turnos de votação. 
Fonte: https://goo.gl/qEkuLq (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

Questões sobre a reforma da previdência podem ser cobra-
das na prova de atualidades de diversas maneiras: 
Nome da reforma que o governo pretende votar até feve-
reiro de 2018: 
R: Reforma da Previdência. 
 

Motivo de o governo ainda não ter aprovado a reforma da 
previdência: 
R: Não possuir os 308 votos necessários na Câmara dos de-
putados para aprovar a proposta de emenda da constituição.  
Justificativas apresentadas pelo governo para realizar a re-
forma da previdência: 
R: O déficit crescente e o rombo nas contas da previdência; o 
envelhecimento da população brasileira; e o fato de as pes-
soas se aposentarem cedo. 
Características da proposta de reforma da previdência:  
R: As notícias sistematizadas na apostila elencam inúmeras 
mudanças: idade mínima de aposentadoria (65 anos homem 
e 62 anos mulheres); tempo mínimo de contribuição (15 anos 
no regime privado e 25 no serviço público); no tempo de con-
tribuição para aposentadoria integral (40 anos); pensões; en-
tre outros aspectos. 
 
Importante: O Presidente da Câmara dos Deputados, Ro-
drigo Maia, colocou fevereiro como o mês limite para vota-
ção da reforma da previdência. 
Atenção: A Intervenção Federal no Rio de Janeiro impossibilita a vo-
tação de Proposta de Emenda Constitucional, como é o caso da re-
forma da previdência. O presidente Michel Temer afirmou que revo-
gará a intervenção federal se possuir os votos suficientes na Câmara 
dos Deputados para votação da reforma da previdência. 
 
2. CENÁRIO ECONÔMICO NO MUNDO 
 
2.1. BITCOIN E BOLSA DE VALORES 
No final do ano de 2017, entre os assuntos mais discu-
tidos no cenário econômico mundial estavam a valori-
zação do bitcoin e os ótimos resultados das bolsas de 
valores globais. Em fevereiro de 2018, o bitcoin e as 
bolsas de valores registraram quedas.  
 
Bitcoin cai abaixo de US$6 mil; perde metade de seu 
valor em 2018 (06/02/2018) 
O bitcoin recuou mais 13% nesta terça-feira 
(06/02), para menos de US$ 6 mil, levando a criptomo-
eda mais conhecida do mundo a perder mais da metade 
de seu valor desde o início de 2018. O bitcoin caiu for-
temente nas sessões recentes, uma vez que as preo-
cupações com uma repressão regulatória no mercado 
emergente e investidores em pânico derrubaram as co-
tações. A moeda digital atingiu um pico de quase 20 mil 
dólares em dezembro. Na bolsa Bitstamp baseada em 
Luxemburgo, o bitcoin caiu para 5.920 dólares, o nível 
mais baixo desde meados de novembro, antes de se 
recuperar um pouco. Outras criptomoedas também ca-
íram acentuadamente nesta semana. 
Fonte: https://goo.gl/TUc749 (Adaptado). 

 
Bolsas despencam com medo da economia ameri-
cana; adiar reforma custará R$ 177 bilhões 
(06/02/2018) 
O receio de que a economia americana entre em uma 
fase de superaquecimento fez com que a Bolsa de NY 
tivesse a maior queda em 7 anos. O maior temor é de 
que os Estados Unidos enfrentem pressões inflacioná-
rias que levem o Federal Reserve, o banco central ame-
ricano, a aumentar a taxa de juros. O índice Dow Jones 
chegou a cair 6,26% nesta segunda (5), mas fechou o 
dia em baixa de 4,6%. 
Fonte: https://goo.gl/9f3Ss8 (Adaptado). 
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DIRETO AO PONTO 

 
- No início de 2018, o Bitcoin sofre representativa desvalo-
rização. Alguns governos, como da Coreia do Sul, China e 
Rússia, discutem restrições à moeda. Tal fato contribui para 
a sua desvalorização.  
 
- Em fevereiro de 2018, as bolsas de valores globais despen-
caram. A economia dos EUA está superaquecida, tal fato 
gera um temor de que o banco central norte-americano au-
mente as taxas de juros, o que torna títulos do governo 
mais atrativos e rentáveis do que ações, e consequente-
mente diminuem o investimento na bolsa de valores e gera 
queda nos resultados. Os resultados da bolsa de valores ame-
ricana afetaram bolsas do mundo inteiro. 
 
2.2. BREXIT 
Os avanços nas negociações sobre a saída do Reino 
Unido da União Europeia, processo popularmente de-
nominado de Brexit, tem mobilizado discussões por 
parte da população britânica. 
 
Quase metade dos britânicos quer novo referendo 
sobre Brexit (26/01/2018) 
Estudo aponta que nova votação é apoiada tanto por 
apoiadores da permanência do Reino Unido na União 
Europeia quanto por eurocéticos. Dos entrevistados, 
43% temem efeitos negativos do Brexit sobre a econo-
mia. Uma pesquisa divulgada pelo jornal The Guardian 
revelou que 47% dos britânicos são a favor da realiza-
ção de um novo referendo sobre a saída do Reino 
Unido da União Europeia (UE). Apenas 34% são contra 
uma segunda votação sobre o chamado Brexit. 
Fonte: https://goo.gl/udXkPa (Adaptado). 

OBS.: Incluímos esta notícia, porque ela não consta 
do material da apostila de janeiro de 2018. 

 
Reino Unido debate novo plebiscito sobre saída da 
União Europeia (01/02/2018) 
Desde que assumiu o cargo de primeira-ministra do 
Reino Unido em julho de 2016, Theresa May tem insis-
tido que o "brexit" – a saída britânica da União Europeia 
– é irreversível. Ela vem sendo contrariada, no entanto, 
pelo debate público. A ideia de repetir o plebiscito sobre 
o divórcio circula cada vez mais frequentemente no 
país. Ainda é improvável, mas não impossível. A con-
sulta original em junho de 2016 foi vencida pelo sim 
com quase 52% dos votos. Uma pesquisa do jornal bri-
tânico "Guardian" aponta agora que, caso fosse repe-
tido, o plebiscito teria o resultado oposto: venceria o não 
com 51%. 
Fonte: https://goo.gl/fy86Dy (Adaptado). 

 
DIRETO AO PONTO 

- Quase metade da população britânica (47%) é favorável à 
realização de um novo referendo sobre o Brexit.  

 
FALANDO NISSO 

Agricultores na França protestam contra acordo da 
UE com Mercosul (21/02/2018) 
Agricultores franceses, temendo uma intensa entrada 
de carne proveniente da América do Sul, fizeram mani-
festação em todo o país, na véspera da recepção de mil 
representantes do setor no Palácio do Eliseu pelo 

presidente Emmanuel Macron. Enquanto as negocia-
ções para um acordo de livre-comércio entre a União 
Europeia e o Mercosul foram retomadas em Assunção, 
agricultores franceses, abalados por uma crise, temem 
a concorrência gerada pela importação anual para a 
Europa de carne bovina sul-americana sem tarifas adu-
aneiras, entre 70 mil e 99 mil toneladas. 
Fonte: https://goo.gl/EdgSw5 (Adaptado). 

 
2.3. REFORMA TRABALHISTA NA ALEMANHA 
Em “tempos” de reforma trabalhista no Brasil, é impor-
tante ficar atento em outras mudanças na área traba-
lhista que ocorrem no mundo. Em fevereiro de 2018, 
ocorreram alterações nas leis trabalhistas de alguns se-
tores industriais na Alemanha. 
 
Como vai funcionar a jornada de trabalho de 28 ho-
ras por semana que será implantada na Alemanha 
(21/02/2018) 
A partir de 2019, os trabalhadores da indústria metalúrgica 
e eletrônica na Alemanha poderão reduzir temporaria-
mente sua carga horária de trabalho para até 28 horas se-
manais. Em contrapartida, as empresas poderão aumentar 
a jornada daqueles que desejam trabalhar além do atual 
limite de 35 horas por semana. A flexibilização temporária 
da carga horária no setor, alcançada por meio de negocia-
ções sindicais, está sendo vista no país como um projeto 
piloto, cujo resultado pode promover uma pequena revolu-
ção nas atuais jornadas de trabalho estáticas. O sucesso 
deste experimento pode ainda impulsionar uma futura re-
forma trabalhista e servir de modelo para outros países. As-
sim, a redução para até 28 horas semanais não é perma-
nente ou imposta a todos. É uma opção oferecida àqueles 
que desejam trabalhar menos durante um período especí-
fico, por no máximo dois anos, e que, para isso, estão tam-
bém dispostos a receber menos neste tempo. Já as em-
presas conquistaram com o acordo a possibilidade de au-
mentar a jornada de trabalho das 35 horas semanais, em 
vigor há mais de três décadas no setor, para até 40 horas 
em casos de funcionários que desejem trabalhar mais. No 
Brasil, uma lei de 1965, a 4.923, permite redução da jor-
nada de trabalho com diminuição proporcional dos salários. 
Apesar de valer para todos os setores, ela é bem mais limi-
tada do que a alemã: precisa ser negociada pelo sindicato 
e vale para um grupo específico de trabalhadores por um 
prazo máximo de três meses, prorrogáveis, com redução 
dos salários de até 25%. 
Fonte: https://goo.gl/veEyYx (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

 
A Alemanha promoveu mudanças na lei trabalhista, que te-
rão validade a partir de 2019. 
 
- Setor contemplado pela mudança: 
R: Indústria metalúrgica e eletrônica.  
 
- Característica da mudança:  
R: Trabalhadores poderão reduzir temporariamente sua carga 
horária de trabalho para até 28 horas semanais (acompa-
nhada de redução salarial). 
R: Empresas poderão aumentar a jornada daqueles que desejam 
trabalhar para 40 horas por semana (atual limite é de 35 horas). 
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SOCIEDADE 

 
1. CENÁRIO SOCIAL NO BRASIL 
 
1.1. AUXÍLIO MORADIA PARA JUÍZES 
Em agosto de 2017, a presidente do STF, Cármen Lú-
cia, determinou que os tribunais do país passassem a 
divulgar os salários e benefícios de todos os integrantes 
do Judiciário, fossem eles juízes ou outros servido-
res. Os ganhos impressionantes de alguns magistrados 
passaram a ser motivo de debate. Em fevereiro de 
2018, ganhou força no noticiário a discussão sobre juí-
zes receberem auxílio-moradia e possuírem residência 
própria na cidade onde trabalham.  
 
Cúpula do Judiciário recebe auxílio mesmo com 
imóvel próprio no DF (01/02/2018) 
Mesmo tendo imóvel próprio no Distrito Federal, 26 mi-
nistros de tribunais superiores recebem dos cofres pú-
blicos auxílio-moradia para viver em Brasília. Donos de 
um dos mais altos salários da República -R$ 32.075-, 
cada um deles tem o contracheque engordado todo 
mês em R$ 4.378 de auxílio para morar, sendo que al-
guns têm em seus nomes mais de uma casa em pontos 
nobres de Brasília. Pesquisa feita pela Folha em cartó-
rios da capital federal e nas folhas salariais dos tribu-
nais mostra que o privilégio está concentrado em três 
dos cinco tribunais que formam a cúpula da Justiça: 
STJ (Superior Tribunal de Justiça), TST (Tribunal Su-
perior do Trabalho) e STM (Superior Tribunal Militar). 
Fonte: https://goo.gl/uLfi1g (Adaptado). 

 
Mais de 17 mil juízes recebem auxílio-moradia no 
País (02/02/2018) 
Mais de 17 mil juízes, desembargadores e ministros de 
tribunais superiores recebem auxílio-moradia no Brasil. 
A permanência do benefício, no entanto, deve ser ana-
lisada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em março 
deste ano, já que o ministro Luiz Fux liberou o caso para 
a pauta do plenário em dezembro, três anos depois da 
liminar que estendeu o pagamento do auxílio a todos os 
magistrados.  
Fonte: https://goo.gl/XT63M1 (Adaptado). 

 
Bretas e o auxílio-moradia (02/02/2018) 
O juiz Marcelo Bretas é encarregado das investigações 
ligadas à Operação Lava-Jato no Rio de Janeiro. Bretas 
foi à Justiça e obteve o direito de receber mensalmente 
um auxílio-moradia no valor de 4.377,73 reais — igual 
ao que a sua mulher, a também juíza federal Simone 
Bretas, já recebia. Dado que o casal reside sob o 
mesmo teto, é evidente que, na prática, a duplicidade 
do auxílio não se faz necessária. Não que haja ilegali-
dade no recebimento, mas bonito ele não é. 
Fonte: https://goo.gl/4sGAN6 (Adaptado). 

 
Sérgio Moro recebe auxílio-moradia mesmo tendo 
imóvel em Curitiba (02/02/2018) 
O juiz Sérgio Moro, que conduz os principais casos da 
Operação Lava-Jato, recebe auxílio-moradia de R$ 4,3 
mil mesmo tendo um imóvel em Curitiba, onde fica a 
sede da Justiça Federal do Paraná. O magistrado é um 
dos que foram beneficiados por liminar do ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux, que autori-
zou o pagamento nos tribunais do país.  A autorização 
para que os juízes recebam o benefício mesmo tendo 

imóvel próprio foi dada pelo ministro Luiz Fux, em limi-
nar de setembro de 2014. O pagamento de auxílio-mo-
radia será rediscutido pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF) em março.  
Fonte: https://goo.gl/s1vwKy (Adaptado). 

 
Auxílio-moradia compensa falta de reajuste a juí-
zes, afirma Moro (03/02/2018) 
Magistrado responsável pela Lava Jato na primeira ins-
tância, Sérgio Moro defendeu o pagamento de auxílio-
moradia como forma de compensar a falta de reajuste 
salarial a juízes federais. "O auxílio-moradia é pago in-
distintamente a todos os magistrados e, embora discu-
tível, compensa a falta de reajuste dos vencimentos 
desde 1º de janeiro de 2015 e que, pela lei, deveriam 
ser anualmente reajustados", disse o juiz, segundo o 
jornal O Globo.  
Fonte: https://goo.gl/dUs4yD (Adaptado). 

 
Metade dos juízes que ganham auxílio-moradia em 
SP tem imóvel (04/02/2018) 
Quase metade dos juízes da cidade de São Paulo que 
recebem auxílio-moradia dos cofres públicos tem casa 
própria na capital do Estado. Alguns acumulam mais de 
uma propriedade, sendo que o campeão tem em seu 
nome 60 imóveis. O campeão é o desembargador do 
Tribunal de Justiça de São Paulo José Antonio de Paula 
Santos Neto. Seu patrimônio inclui apartamentos em 
bairros valorizados da capital paulista. 
Fonte: https://goo.gl/TuFUHi (Adaptado). 

 
STF deve restringir uso de auxílio-moradia por juí-
zes (12/02/2018) 
O STF (Supremo Tribunal Federal) pretende restringir 
o alcance do auxílio-moradia pago hoje a magistrados 
de todo o país. Segundo a Folha apurou, algumas con-
dicionantes devem ser estabelecidas pelos ministros, 
como, por exemplo, priorizar o benefício a juízes que 
trabalham fora de suas cidades — seria o caso de um 
magistrado transferido para Brasília para atuar por um 
período limitado em algum gabinete de um tribunal su-
perior. A ministra Cármen Lúcia avisou entidades da 
magistratura que deve colocar o assunto em pauta no 
plenário durante o mês de março. 
Fonte: https://goo.gl/oytu1k (Adaptado). 
 

 DIRETO AO PONTO 

 
- Motivo da polêmica envolvendo o auxílio-moradia para juízes: 
R: O fato de muitos juízes possuírem imóveis na cidade em que 
trabalham e receberem o auxílio moradia.  
 
- A imprensa destacou o fato de juízes com grande atuação na 
Operação Lava Jato, como Sérgio Moro e Marcelo Bretas, rece-
berem auxílio moradia. 
 
- Alguns juízes usam a falta de reajuste salarial como justifica-
tiva para receberem o auxílio-moradia.  
 
- Diante da polêmica, o Supremo Tribunal Federal (STF) discutirá a 
continuidade ou não de pagamento do auxílio-moradia para juízes.  
Atenção: O auxílio-moradia para juízes é de aproximadamente 
R$ 4,3 mil, o valor é superior à renda de 90% dos brasileiros.  
Parte da opinião pública questionou o fato de juízes possuírem 
salários elevados, o que não justificaria o auxílio-moradia. 
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2. CENÁRIO SOCIAL NO MUNDO 
 
2.1. POLÔNIA 
Em janeiro de 2018, a apostila destacou que a Polônia 
aprovou uma polêmica lei sobre o Holocausto. Em fe-
vereiro de 2018, a lei foi sancionada.  
 
Polônia aprova polêmica lei que impede vincular o 
país aos crimes do Holocausto (01/02/2018) 
A Polônia continua seu caminho para o isolamento. 
Apesar das críticas de Israel e da preocupação dos Es-
tados Unidos, o Senado polonês aprovou a polêmica lei 
que revisa o Holocausto. A norma, proposta pelo ultra-
conservador e nacionalista Lei e Justiça (PiS) – o par-
tido do Governo –, pune com até três anos de prisão o 
uso da expressão “campos de concentração polone-
ses” para se referir aos centros de extermínio de judeus 
situados no território do país centro-europeu sob ocu-
pação nazista. Também tipifica penalmente as acusa-
ções de cumplicidade da Polônia com os crimes do Ter-
ceiro Reich. O Governo israelense condenou dura-
mente a polêmica legislação.  
Fonte: https://goo.gl/xxZMGF (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. 
 
2.2. TERREMOTOS 
Questões sobre desastre naturais são comuns em 
prova de atualidades. Em fevereiro de 2018, ocorreu 
um terremoto em Taiwan. 
 

Terremoto de magnitude 6.4 atinge Taiwan e deixa 
6 mortos (06/02/2018) 
Um terremoto de magnitude 6.4 atingiu Taiwan, com 
epicentro a cerca de 22 quilômetros km da cidade de 
Hualien e profundidade de um quilômetro, segundo in-
formações do Serviço Geológico dos Estados Uni-
dos.  Um hotel desabou na cidade de Hualien, que tem 
cerca de 100 mil habitantes. Vários edifícios ficaram in-
clinados após o sismo, e duas pontes ficaram danifica-
das e não podem ser usadas. 
Fonte: https://goo.gl/y9JiZG (Adaptado). 
 

DIRETO AO PONTO 

- País que sofreu terremoto em fevereiro de 2018 com vítimas fatais: 
R: Taiwan.  
 

2.3. ACIDENTES AÉREOS 
Quando fatos não muito comuns ocorrem com certa 
proximidade temporal, é interessante prestar atenção, 
pois podem integrar provas de atualidades. Em feve-
reiro de 2018, dois acidentes aéreos foram destacados 
no noticiário.  
 

Avião que caiu na Rússia tinha passado por revisão 
completa em janeiro (12/02/2018) 
O avião modelo Antonov AN-148 que caiu nos arredores de 
Moscou, matando 71 pessoas a bordo. O avião, que caiu 

minutos depois de decolar do aeroporto Domodedovo, em 
Moscou, tinha completado outras três rotas durante o dia. 
Fonte: https://goo.gl/mkPQFe (Adaptado). 
 

Avião cai no Irã com 65 a bordo (18/02/2018) 
Um avião comercial iraniano, que fazia uma rota do-
méstica, caiu em meio a uma tempestade de neve em 
uma região montanhosa do sudoeste do Irã com 65 
pessoas a bordo. As autoridades acreditam que não 
haja sobreviventes. Cerca de 120 socorristas foram en-
viados ao local e as buscas foram suspensas após mais 
de doze horas por conta da falta de iluminação. 
Fonte: https://goo.gl/E8WCNp (Adaptado). 
 

DIRETO AO PONTO 

- Locais com queda de avião em fevereiro de 2018: 
R: Rússia e Irã. 
 

FALANDO NISSO 

Naufrágio na costa da Líbia pode ter matado 90 imi-
grantes (02/02/2018) 
O naufrágio de um barco de imigrantes comandado por 
traficantes na costa da Líbia pode ter deixado ao menos 
90 pessoas mortas, segundo a Organização Internacio-
nal das Migrações (OIM). Segundo três sobreviventes da 
tragédia, a maior parte das pessoas a bordo eram pa-
quistanesas. O número de paquistaneses que tentam 
cruzar o Mediterrâneo para chegar ao litoral europeu au-
mentou consideravelmente nos últimos meses. Só em ja-
neiro, 240 paquistaneses fizeram a travessia, quando no 
mesmo mês do ano passado foram apenas nove. 
Fonte: https://goo.gl/sswEGK (Adaptado). 
 

FIQUE DE OLHO 

SpaceX lança carro Tesla Roadster ao espaço no 
'superfoguete' Falcon Heavy (06/02/2018) 
Em clima de show, a SpaceX lançou um carro Tesla Ro-
adster ao espaço. O evento é considerado o principal teste 
do novo foguete jumbo Falcon Heavy, que deverá ser clas-
sificado como o mais potente do mundo e o veículo espa-
cial mais poderoso a ser lançado dos Estados Unidos 
desde os foguetes Saturn 5, da Nasa, que transportaram 
astronautas para a lua 45 anos atrás. Houve gritos e aplau-
sos na base de Cabo Canaveral, Flórida, quando o Falcon 
ligou seus 27 motores. A SpaceX transmitiu o lançamento 
ao vivo. O Roadster, "passageiro" do foguete, é o primeiro 
carro enviado ao espaço - em uma promoção de alta tec-
nologia inventada por Elon Musk, que é dono da Tesla, 
montadora especializada em veículos elétricos, e da em-
presa de transporte espacial SpaceX. O carro pertence a 
Musk e, segundo ele, levará 6 meses para chegar à órbita 
de Marte, mas deverá ficar em órbita por "centenas de mi-
lhões de anos". 
Fonte: https://goo.gl/LW37Yr (Adaptado). 
 

2.4. ASSÉDIO SEXUAL 
Em diversas oportunidades a apostila destacou o tema 
assédio sexual. Em fevereiro de 2018, pelo menos, dois 
casos merecem atenção dos candidatos: a condenação 
do médico da seleção de ginastas dos EUA e o escân-
dalo envolvendo a ONG Oxfam.  
 

CASO DO EX-MÉDICO LARRY NASSAR 
Ex-médico é condenado novamente por abuso a gi-
nastas nos EUA (05/02/2018) 
Larry Nassar, médico que abusou durante décadas de 
ginastas da seleção dos Estados Unidos, recebeu uma 
nova condenação por abuso sexual a atletas. 
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Em processo paralelo ao que o condenou à pena entre 
40 e 175 anos de prisão em janeiro, Nassar foi conde-
nado à pena entre 40 e 125 anos de reclusão. Neste se-
gundo processo, julgado na corte do condado de Eaton, 
Nassar assumiu o abuso sexual de três menores de 
idade entre 2009 e 2011 no Clube de Ginástica Twistars. 
Ao todo, mais de 200 mulheres – entre declarações pú-
blicas e anônimas – acusaram o médico de assédio; mui-
tas ainda eram crianças ou adolescentes quando se tor-
naram vítimas. 
A primeira condenação de Larry Nassar por abuso se-
xual ocorreu há duas semanas, em julgamento que ex-
pôs os abusos do médico que trabalhou durante 30 anos 
com medicina esportiva. Além dos até 175 anos de re-
clusão pelas décadas de abuso, o ex-profissional da se-
leção de ginástica também já foi condenado a 60 anos 
de cadeia por pornografia infantil. 
Os processos contra o médico incentivaram ginastas a 
revelarem seus casos de violência sexual protagoniza-
dos por Larry Nassar. Nomes importantes da ginástica 
americana, como as campeãs olímpicas Simone Biles, 
Gabby Douglas, Aly Raisman e McKayla Maroney foram 
vítimas de Nassar durante anos. 
Fonte: https://goo.gl/A8ktZE (Adaptado). 
 

DIRETO AO PONTO 

- Nome do país que teve um médico da seleção de ginastica 
condenado: 
R: Estados Unidos. 
- Nome do Médico: 
R: Larry Nassar. 
- Motivo da condenação:  
R: Abuso sexual a atletas. Mais de 200 acusaram o médico 
de assédio; muitas ainda eram crianças ou adolescentes 
quando se tornaram vítimas.  
 
ESCÂNDALO SEXUAL NA OXFAM 
O escândalo sexual que põe em xeque uma das mai-
ores ONGs do mundo (13/02/2018) 
Acusada de acobertar escândalos sexuais envolvendo 
seus próprios funcionários, a organização não governa-
mental britânica Oxfam, uma das mais importantes ins-
tituições de caridade do mundo, tem sua reputação co-
locada em xeque e corre o risco de perder verbas. 
O órgão regulador de ONGs no Reino Unido anunciou 
que iria abrir uma investigação para analisar como a 
Oxfam lidou com um escândalo sexual ocorrido em 
2011 no Haiti. O órgão disse ainda, em comunicado pu-
blicado online, acreditar que a Oxfam não prestou todas 
as informações que deveria. No mesmo dia, uma ex-
chefe da entidade revelou ao canal de televisão britâ-
nico Channel 4 que há indícios de que adolescentes vo-
luntárias foram abusadas no Reino Unido e que funcio-
nários trocaram ajuda humanitária por sexo no exterior. 
Fonte: https://goo.gl/VfYq6E (Adaptado). 
 

Denúncias de abuso colocam Oxfam e instituições 
filantrópicas em xeque (14/02/2018) 
A ONG britânica Oxfam passa por um momento de 
crise, após a diretora de prevenção interna, Helen 
Evans, denunciar a possível existência de uma cultura 
de abusos sexuais em certos escritórios. A declaração 
de Evans dada ao Channel 4, uma rede de televisão 
britânica na terça-feira 13, apontou, em particular, ca-
sos de estupros ou tentativas de estupro no Sudão do 
Sul, e agressões contra voluntários menores nas lojas 
da ONG no Reino Unido. Segundo afirmou Helen 

Evans, que foi chefe do departamento de prevenção de 
danos da Oxfam entre 2012 e 2015, em alguns países 
(não especificados por ela), 1 em 10 dos funcionários 
foi assediado sexualmente ou testemunhou abusos en-
volvendo colegas. A especialista renunciou do cargo 
após as declarações. As denúncias surgiram no mesmo 
dia em que o órgão regulador de ONGs do Reino Unido 
anunciou a abertura de uma investigação para analisar 
como a Oxfam lidou com um escândalo sexual ocorrido 
no Haiti, em 2011. A suspeita é da contratação de ser-
viços de prostitutas durante uma ação humanitária após 
o terremoto que assolou o país em 2010. 
Fonte: https://goo.gl/ottkw7 (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Nome da Organização Não Governamental (ONG) acu-
sada de acobertar escândalos sexuais envolvendo seus pró-
prios funcionários: 
R: A ONG britânica Oxfam 
- Acusações contra a Oxfam: 
R: Entre as acusações estão os fatos de voluntárias serem 
abusadas no Reino Unido, de funcionários trocarem ajuda 
humanitária por sexo no exterior, além de casos de estupros 
ou tentativas de estupro.  
 

FALANDO NISSO 

Indicado por Temer, embaixador brasileiro deixa ór-
gão da ONU por denúncias de assédio (11/11/2018) 
João Carlos de Souza Gomes chefiava desde 2015, a 
Delegação Permanente do Brasil na Organização das 
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). 
Indicado por Michel Temer em outubro de 2016, Gomes 
foi obrigado a abandonar o cargo por denúncias de as-
sédio sexual a diplomatas subordinadas a ele na sede 
da organização em Roma. De acordo com a revista Is-
toÉ, que revelou o escândalo, Gomes foi denunciado 
por servidoras da FAO. O caso chegou até o gabinete 
do chanceler Aloysio Nunes, que determinou o retorno 
imediato do embaixador ao Brasil e instaurou um Pro-
cedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar 
a denúncia.  
Fonte: https://goo.gl/qPDSRm (Adaptado). 

 
2.5. TENSÃO ISRAEL X LIBANO 
A tensão entre Israel e Líbano é histórica e tem origem 
associada ao conflito árabe-israelense, que se iniciou 
na época da criação do Estado de Israel e o seu relaci-
onamento com seus vizinhos árabes. Nos últimos me-
ses, a tensão entre os dois países supracitados voltou 
a ficar “acalorada”.  
 
Estados Unidos tentam aplacar tensão entre Líbano 
e Israel (09/02/2018) 
Um enviado especial dos Estados Unidos veio a Beirute 
para tentar reduzir a tensão entre Israel e Líbano, que 
escalou nos últimos dias. As forças de defesa de Israel 
começaram a construir um muro na fronteira do país 
com o Líbano. O governo libanês afirma que considera 
a construção da barreira uma "agressão" e que parte do 
muro passa dentro de seu território. Israel nega e alega 
que a construção será toda do lado israelense, segundo 
as fronteiras reconhecidas pela Organização das Na-
ções Unidas. Os dois países já haviam entrado em 
atrito em dezembro, por causa do leilão realizado pelo 
governo libanês para exploração de campos de petró-
leo e gás, que foi vencido por um consórcio liderado 
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pela francesa Total. Segundo o governo israelense, um 
dos campos leiloados, o 9, está em águas israelenses. 
Os dois países disputam fronteiras marítimas. 
Fonte: https://goo.gl/3UtYUz (Adaptado). 
 

Muro e Hizbullah alimentam medo de nova guerra 
entre Israel e Líbano (23/02/2018) 
Nos últimos dias, vem crescendo a ansiedade dos liba-
neses, um povo traumatizado por 15 anos de guerra ci-
vil (1975-1990), com um saldo de 100 mil mortos. Desta 
vez, porém, espera-se uma reprise da guerra de 2006 
contra Israel — só que muito mais sangrenta, e com al-
cance regional. Um ataque israelense contra o Hizbul-
lah, grupo xiita apoiado pelo Irã e integrante do governo 
libanês, não se restringiria ao Líbano; rapidamente iria 
tragar Iraque, Irã e Síria para dentro de um conflito. O 
secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, afirmou es-
tar preocupado com a possibilidade de um enfrenta-
mento entre Israel e o Hizbullah. "O pior pesadelo seria 
um confronto direto entre Israel e Hizbullah. A destrui-
ção no Líbano seria devastadora, e é difícil prever o 
efeito na região", disse. As tensões entre Israel e Lí-
bano vêm crescendo por causa da construção de um 
muro na fronteira por forças israelenses. Beirute vê na 
barreira uma agressão. Outro ponto de fricção é a dis-
puta de fronteiras em águas que abrigam campos de 
exploração de petróleo. 
Fonte: https://goo.gl/nqsmLr (Adaptado). 
 

DIRETO AO PONTO 

Estopim da atual tensão entre Líbano e Israel: 
R: A construção de um muro por parte de Israel na fronteira 
com o Líbano.  
Atenção: Outra preocupação é um possível confronto entre 
Israel e o grupo terrorista Hizbullah, segundo a ONU. 
Lembre-se: Outro ponto de atrito entre os dois países é a dis-
puta de fronteiras marítimas que abrigam campos de explo-
ração de petróleo. 
 

FALANDO NISSO 

Manifestantes pedem renúncia de Netanyahu por 
corrupção em Israel (16/02/2018) 
Cerca de 2.000 manifestantes protestaram em Tel Aviv 
contra o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Ne-
tanyahu, três dias depois que a polícia recomendar seu 
processamento por corrupção. Há quase nove anos no 
cargo, o governante é acusado também de fraude e 
abuso de poder por receber presentes de empresá-
rios e de um acordo com um grupo de mídia para ter 
uma cobertura mais favorável de seu governo. 
O chefe de governo nega as acusações. Apesar do in-
quérito policial, caberá ao Ministério Público decidir se 
o caso vai à Justiça e Netanyahu só é obrigado a deixar 
o cargo se condenado pela Suprema Corte. 
Fonte: https://goo.gl/DSGQAY (Adaptado). 

 
2.6. PROTESTOS NO IRÃ 
Nos meses de dezembro e janeiro, a apostila abordou 
a onda de protestos no Irã, motivada por questões eco-
nômicas. Em fevereiro de 2018, os protestos no Irã vol-
taram ao noticiário, no entanto, a motivação está ligada 
a outro fator: o uso do véu islâmico. 
 
Símbolo dos protestos no Irã, jovem ergue seu véu 
no ar contra governo (03/01/2018) 
A imagem de uma jovem balançando seu véu branco 
no ar se tornou o símbolo dos protestos no Irã, 

representando a oposição de grandes segmentos da 
população contra o governo do presidente Hassan Rou-
hani e a elite religiosa que impõe suas normas à socie-
dade. Fotos e vídeos da jovem desconhecida erguendo 
seu véu se disseminou amplamente nas redes sociais 
desde a última quarta-feira, como prenúncio dos mas-
sivos protestos liderados por uma juventude mobilizada 
que começaram no dia seguinte em todo o país. O de-
safio da jovem coincidiu com o anúncio de semana pas-
sada das autoridades iranianas de que as mulheres que 
não usam véu em público já não estariam mais sujeitas 
à prisão, como acontecia há quatro décadas. No en-
tanto, muitas mulheres entenderam que a mudança era 
insuficiente, pois elas permaneciam obrigadas a fre-
quentar cursos sobre o Islã. 
Fonte: https://goo.gl/aY75ia (Adaptado). 

OBS.: Incluímos esta notícia, porque ela não consta 
do material da apostila de janeiro de 2018. 
 
Protestos no Irã contra véu islâmico ganham fôlego 
(18/02/2018) 
Com um pedaço de pano e um graveto, mulheres irani-
anas têm desafiado o regime que há décadas decide 
como elas devem se vestir. Dezenas delas removeram 
o véu islâmico de seu cabelo e, de pé no meio-fio, agi-
taram-no na ponta de uma vara. Ao menos 29 pessoas 
foram detidas em fevereiro, a maior parte delas mulhe-
res, segundo a polícia. Não é a primeira vez que esse 
tipo de movimento surge nas ruas de Teerã, mas os 
protestos têm encorpado e ganhado visibilidade. Os 
gestos coincidem com a divulgação de um estudo en-
comendado pelo governo apontando que 49% dos ira-
nianos são contrários à imposição do hijab, como é cha-
mado esse véu. 
Fonte: https://goo.gl/PbFvPW (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Mulheres iranianas realizaram inúmeros protestos contra a 
obrigatoriedade de usar o véu islâmico (hijab). 
 
2.7. A GUERRA DA SÍRIA 
A guerra civil na Síria teve origem em 2011 e é consi-
derada uma das maiores crises humanitárias do século 
XXI. O conflito vitimou mais de 250 mil pessoas e gerou 
mais de 4,5 milhões de refugiados. No final do ano de 
2016, um cessar-fogo conduzido pela Rússia abriu ca-
minho para o fim do conflito, no entanto, diversos em-
bates ainda ocorrem no território sírio. Em fevereiro de 
2018, os conflitos na Síria voltaram a ganhar espaço no 
noticiário.  
 
Região síria tem maior número de mortes em 48 ho-
ras desde ataque químico de 2013, diz grupo 
(20/02/2018) 
O bombardeamento da área síria controlada por rebel-
des Ghouta Oriental por forças pró-governo deixou 250 
pessoas mortas nas 48 horas desde a noite de do-
mingo, informou o Observatório Sírio para Direitos Hu-
manos, nesta terça-feira. O órgão de monitoramento da 
guerra disse que esse foi o maior número de mortes re-
gistradas em 48 horas desde um ataque químico em 
2013 contra o enclave sitiado que deixou centenas de 
mortos. O Observatório disse que 106 pessoas foram 
mortas pelo bombardeamento nesta terça-feira. 
Fonte: https://goo.gl/fjGF7i (Adaptado). 
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Bombardeio na Síria teria deixado 250 mortos, se-
gundo ONG (20/02/2018) 
O número de mortos em dois dias de bombardeios pelo 
governo da Síria a uma região controlada por rebeldes 
já chega a 250, segundo o Observatório Sírio de Direi-
tos Humanos (SOHR, na sigla em inglês). Dentre as ví-
timas fatais, segundo o observatório, estariam mais de 
50 crianças. Os ataques por ar e artilharia atingiram o 
Leste de Ghouta, região nos arredores da capital síria, 
Damasco. Ainda segundo a organização, baseada no 
Reino Unido, é o número mais alto de mortes em 48 
horas desde o ataque químico em 2013 que deixou 
mais de 1.200 pessoas feridas, também em Ghouta. 
O que está acontecendo em Ghouta? 
Forças pró-governo, apoiadas pela Rússia, intensifica-
ram os esforços para retomar o último grande reduto 
dos rebeldes na Síria. 
Segundo organizações que atuam no local, pelo menos 
dez cidades e aldeias da região foram alvo de um novo 
bombardeio nesta terça-feira. A ONU pediu um cessar-
fogo para que a chegada de ajuda humanitária e eva-
cuação de feridos. 
Fonte: https://goo.gl/sTTVVT (Adaptado). 

 
Conselho de Segurança da ONU adota resolução 
que pede cessar-fogo na Síria (24/02/2018) 
O Conselho de Segurança da ONU aprovou neste sá-
bado (24) por unanimidade uma resolução que pede 
uma trégua de 30 dias na Síria para permitir a entrada 
de ajuda humanitária e médicos no enclave rebelde de 
Ghouta Oriental, bombardeado há uma semana por tro-
pas leais ao ditador Bashar al-Assad. A Rússia, aliada 
de Damasco, se opunha até aqui à adoção do texto, o 
que levou a sua votação ser adiada algumas vezes 
desde o começo das discussões nas Nações Unidas. O 
número de mortos desde que teve início a ofensiva do 
regime contra Ghouta, no domingo (18), já passa de 
500 – 127 das vítimas são crianças. Há ainda mais de 
2.400 feridos. A região (formada por uma série de cida-
des-satélites e fazendas a leste de Damasco) está sob 
cerco das forças oficiais desde 2013, quando Assad foi 
acusado de usar gás sarin em um ataque ao local, ma-
tando cerca de 1.300 pessoas — o governo nega o em-
prego da arma química. 
Fonte: https://goo.gl/8g56xH (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Desde 2011, o governo da Síria está em guerra com as for-
ças rebeldes. Aos poucos as forças do governo dominaram 
as áreas controladas por rebeldes.  
- O atual conflito no país ocorre em Ghouta, último reduto 
de rebeldes na Síria.  
- O governo, apoiado pela Rússia, intensificou esforços para 
tomar Ghouta.  
- Bombardeios aéreos realizados pelas forças do governo 
deixaram mais de 500 pessoas mortas, dentre elas, muitas 
são crianças.  
Lembre-se: A região de Ghouta já foi alvo de um ataque com 
o gás sarin, em 2013, fato que o governo sírio nega. 
 
2.8. ATENTADO NOS ESTADOS UNIDOS 
Em fevereiro de 2018, ocorreu um expressivo atentado 
com arma de fogo nos Estados Unidos. Esse fato ali-
mentou o debate sobre o uso de armas de fogo no país. 
 

Ataque de atirador em escola na Flórida deixa 17 
mortos (15/02/2018) 
Um ex-aluno abriu fogo em uma escola de ensino mé-
dio na Flórida, sudeste dos Estados Unidos, em um ata-
que que fez 17 mortos. As autoridades identificaram o 
suspeito como Nicolás Cruz, um jovem de 19 anos, que 
foi aluno desta escola, mas foi expulso por problemas 
disciplinares. O ataque a tiros, um dos 18 registrados 
nos Estados Unidos desde o começo do ano, traz de 
volta o tema da epidemia da violência armada no país 
e o fácil acesso a armas, com 33.000 mortes anuais re-
lacionadas com armas de fogo. 
Fonte: https://goo.gl/irjUcL (Adaptado). 
 

Trump sugere professores armados como resposta 
a ataques em escolas (22/08/2018) 
Em reunião com vítimas de ataques a tiros em escolas, 
o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levan-
tou a possibilidade de que professores portem armas 
na sala de aula, como uma forma de prevenir novos 
ataques e acelerar a reação contra atiradores. 
Protestos 
Na Flórida, centenas de estudantes continuaram a pro-
testar nesta quarta-feira pelo controle de armas. Cerca 
de cem foram à capital do Estado, Tallahassee, para 
pedir o fim da venda de fuzis. Apesar da mobilização, a 
Assembleia Legislativa estadual, de maioria republi-
cana, rejeitou na terça-feira (20) projeto de lei proibindo 
a venda de armas longas. A polícia do condado de 
Broward, onde aconteceu o ataque da semana pas-
sada, também anunciou que policiais locais passarão a 
carregar armamento, inclusive fuzis, enquanto estive-
rem em escolas. 
Fonte: https://goo.gl/k9VkdX (Adaptado). 
 

Chacina instiga movimento estudantil antiarmas 
nos EUA (25/02/2018) 
Em Washington, cerca de mil estudantes foram ao Ca-
pitólio e ensurdeceram as galerias da estação, com gri-
tos de “Chega de armas” e “Já é suficiente”. Ruas foram 
fechadas para a passagem do grupo, que caminhava 
com o apoio das buzinas. E novos protestos, incluindo 
uma marcha que promete reunir milhares na capital 
americana, em março, já estão programados. Mais de 
40 ataques a tiros de grandes proporções ocorreram 
em escolas americanas desde 1994. Após cada um, o 
clamor para rever as leis para a venda e posse de ar-
mas — protegida pela Constituição — vem de pais, po-
líticos e especialistas. A liderança dos adolescentes é 
inédita. 
Fonte: https://goo.gl/qYL2P8 (Adaptado). 
 

DIRETO AO PONTO 

- Características do atentado com arma de fogo ocorrido 
nos Estados Unidos: 
R: Ocorreu numa escola da Flórida e deixou 17 mortos. O au-
tor do atentado é um ex-aluno da escola que foi expulso por 
problemas disciplinares.  
- O presidente Donald Trump chegou a cogitar a utilização 
de arma de fogo por professores para coibir atentados em 
escolas.  
- O caso reacendeu o debate sobre o uso de armas de fogo 
nos Estados Unidos. 
Lembre-se: Em outubro de 2017, os Estados Unidos vivenci-
aram o maior ataque de tiros da história do país, quando um 
homem matou 59 pessoas e deixou mais de 500 pessoas fe-
ridas em Las Vegas. 
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2.9. CRISE HÍDRICA NA ÁFRICA 
Em fevereiro de 2018, foi destaque a notícia de que a 
Cidade do Cabo, na África do Sul, poderá sofrer com o 
problema de escassez de água. 
 

Após 3 anos de seca, Cidade do Cabo, na África do 
Sul, pode ficar sem água (08/02/2018) 
Depois de três anos seguidos de seca, a Cidade do 
Cabo, na África do Sul, pode se tornar a primeira me-
trópole moderna do mundo a ficar sem água. Os quatro 
milhões de habitantes da Cidade do Cabo estão vendo 
o “Dia Zero” chegar. É quando as torneiras seriam fe-
chadas e a água só pingaria em 200 pontos espalhados 
pelas ruas. É a área urbana mais populosa da África do 
Sul, e cada um passaria a ter direito a 25 litros por dia. 
Só para dar uma noção, um banho de cinco minutos 
gasta em média 45 litros d’água. Os níveis das barra-
gens estão perto de 20%. Se chegarem a 13,5%, o “Dia 
Zero” vai virar uma realidade. 
Fonte: https://goo.gl/Dj35cg (Adaptado). 
 

DIRETO AO PONTO 

A Cidade do Cabo, capital legislativa da África do Sul, pode 
ficar sem água em 2018. 
 

FALANDO NISSO 

Racionamento: veja as regiões afetadas pelo corte 
de água no DF (03/02/2018) 
Os reservatórios que abastecem o Distrito Federal fe-
charam o mês de janeiro com saldo acima do espe-
rado. De acordo com as medições feitas pela Agência 
Reguladora de Águas, Energia e Saneamento (Adasa), 
nos 31 dias do primeiro mês do ano não houve ne-
nhuma queda no nível das barragens. Mesmo assim, a 
Adasa e a Companhia de Saneamento Ambiental (Ca-
esb) dizem que o racionamento continua. 
Fonte: https://goo.gl/sPTr2h (Adaptado). 
 

2.10. LEI DE ORGÃOS NA HOLANDA 
Em fevereiro de 2018, uma lei sobre a doação de ór-
gãos foi aprovada na Holanda e gerou polêmica.  
 

Holanda aprova lei polêmica que automatiza a doa-
ção de órgãos (13/02/2018) 
O Senado holandês deu sinal verde a uma polêmica lei que 
transforma automaticamente todos os cidadãos em doado-
res de órgãos, a menos que afirmem em vida e explicita-
mente que não desejam doar. Os cidadãos que não mos-
trarem rejeição em vida, e após o envio de duas cartas de 
aviso para que deixem clara sua posição, serão registrados 
no sistema como "não objeção". No entanto, se os paren-
tes tiverem "sérias objeções" e "problemas insuperáveis" 
com a doação dos órgãos de seu familiar, podem se opor, 
apesar de o morto ter dado sua permissão para ser doador. 
A nova Lei de Doadores foi aprovada com 38 votos a favor 
e 36 contra. 
Fonte: https://goo.gl/TZ26zv (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Nome do país que aprovou recentemente uma lei sobre 
doação de órgãos: 
R: Holanda. 
- Característica da lei de doação de órgãos aprovada na Ho-
landa: 
R: Transforma automaticamente todos os cidadãos em doadores 
de órgãos, a menos que afirmem em vida e explicitamente que 
não desejam doar.  
 

2.11. IGUALDADE DE GÊNERO 
As discussões sobre igualdade de gênero ganham 
cada vez mais força na sociedade contemporânea. No 
final do mês de janeiro de 2018, a Escócia aprovou uma 
lei interessante sobre o tema.   
 
Escócia aprova lei que exige 50% de mulheres em 
postos diretivos públicos (31/01/2018) 
A Escócia se tornou a primeira região do Reino Unido a 
aprovar uma lei para garantir pelo menos 50% dos pos-
tos diretivos de todas as instituições públicas para mu-
lheres, em meio ao debate sobre igualdade de gênero 
e brecha salarial. A norma, aprovada pelo Parlamento 
escocês, estipula que, a partir de 2022, a proporção de 
mulheres a ocuparem postos executivos de um orga-
nismo público deve ser de pelo menos 50%. O regula-
mento será aplicado a equipes de gestão de colégios, 
universidades e alguns organismos públicos, incluídos 
os conselhos de saúde, as agências empresariais, a po-
lícia e os bombeiros. A aprovação desta medida ocorre 
em um momento no qual os debates sobre o sexismo 
no trabalho e a brecha salarial entre homens e mulhe-
res estão muito presentes na opinião pública britânica. 
Fonte: https://goo.gl/5kmGdi (Adaptado). 

OBS.: Incluímos este assunto, porque ele não 
consta do material da apostila de janeiro de 2018. 
 

DIRETO AO PONTO 

- Nome do país que aprovou lei que exige 50% de mulheres 
em postos diretivos públicos: 
R: Escócia.  
Importante: A lei estipula que em 2022, a proporção de mu-
lheres a ocuparem postos executivos de um organismo pú-
blico deve ser de pelo menos 50%.  
 

CULTURA 

 
1.1. TARSILA DO AMARAL 
Tarsila do Amaral foi uma artista plástica brasileira do 
movimento modernista. Ela ficou conhecida como uma 
das mais importantes pintoras da primeira fase do mo-
dernismo. Em fevereiro de 2018, o trabalho de Tarsila 
do Amaral ganhou uma exposição nos Estados Unidos. 
Fonte: https://goo.gl/xTewSV (Adaptado). 
 

Tarsila do Amaral ganha primeira exposição impor-
tante nos EUA (04/02/2018) 
No Brasil, as imagens que a paulista Tarsila do Ama-
ral (1886-1973) criou ilustram até jogos de quebra-ca-
beça em lojas de brinquedo e livrarias, mas nos Esta-
dos Unidos seu nome ainda soa desconhecido. Com 
atraso de quase um século depois de ter pintado Aba-
poru, considerada a obra de arte brasileira mais valiosa, 
isso talvez mude um pouco a partir do domingo, dia 11, 
quando o Museum of Modern Art (MoMA) abre a expo-
sição monográfica Tarsila do Amaral: Inventing Modern 
Art in Brazil. A mostra, que se concentra no trabalho 
produzido por ela na década de 1920, é a primeira indi-
vidual da artista apresentada por uma grande institui-
ção cultural dos Estados Unidos.  
Fonte: https://goo.gl/ydgDiC (Adaptado). 
 

Tarsila do Amaral ganha primeira grande exposição 
em Nova York (07/02/2018) 
Tarsila do Amaral, um dos principais nomes do moder-
nismo brasileiro, ganhará uma exposição significativa no 
Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA) com a sua 
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primeira retrospectiva exclusiva nos Estados Unidos. A 
partir do próximo domingo (11), o colorido criado por ela 
entre as décadas de 20 e 30 poderá ser visto nesta home-
nagem organizada pelo MoMA e pelo Instituto de Arte de 
Chicago. O evento fica aberto até 3 de junho. Batizada de 
"Tarsila do Amaral: Inventing Modern Art in Brazil" (Tarsila 
do Amaral: Inventando a Arte Moderna no Brasil), a mostra 
reúne pinturas, desenhos, esboços e fotos. 
Fonte: https://goo.gl/Non1xH (Adaptado). 

 

DIRETO AO PONTO 

- Nome da brasileira que ganhou exposição no Museu de 
Arte Moderna de Nova York (MoMA), nos Estados Unidos: 
R: Tarsila do Amaral; 
- Quem é Tarsila do Amaral: 
R: Tarsila do Amaral viveu entre 1886 e 1973, foi uma artista 
plástica brasileira e uma das figuras centrais da pintura e da 
primeira fase do movimento modernista no Brasil. 
- Principais obras de Tarsila do Amaral: 
R: A Negra; Abaporu; e Os Operários.  
 
1.2. CARNAVAL 
O carnaval é uma das principais manifestações cultu-
rais do Brasil. Diante de tal fato, é importante destacar 
algumas notícias sobre o carnaval de 2018.  
 
Acadêmicos do Tatuapé é bicampeã do carnaval 
2018 de SP (13/02/2018) 
A Acadêmicos do Tatuapé é bicampeã do carnaval 
2018 de São Paulo. A escola da Zona Leste conquistou 
o segundo título da sua história com um desfile que con-
tou a história e tradições do Maranhão. 
Fonte: https://goo.gl/4s9eTe (Adaptado). 

 
Beija-Flor é a campeã do carnaval 2018 do Rio 
(14/02/2018) 
A Beija-Flor de Nilópolis é a grande campeã do carna-
val 2018 do Rio de Janeiro. A escola fez um paralelo 
entre o romance "Frankenstein” e as mazelas sociais 
brasileiras. Corrupção, desigualdade, violência e intole-
râncias de gênero, racial, religiosa e até esportiva for-
maram o cenário de "Brasil monstruoso". 
Fonte: https://goo.gl/j32jqr (Adaptado). 

 
Com enredo cheio de críticas, Paraíso do Tuiuti fica 
em segundo lugar (14/02/2018) 
A Paraíso do Tuiuti foi a vice-campeã do carnaval do Rio. 
A pequena comunidade da Zona Norte deixou para trás 
muitas escolas grandes. E levou para a Avenida também 
um desfile com muitas críticas sociais e políticas. Entre 
elas, ao presidente Michel Temer e à reforma trabalhista. A 
Paraíso do Tuiuti levou para a Avenida os 130 anos da Lei 
Áurea e perguntou: “a escravidão acabou mesmo no Bra-
sil?”. Em fantasias e alegorias, operários obrigados a se 
desdobrar, denunciavam as más condições de trabalho e 
criticavam a reforma trabalhista. Carteiras rasgadas mos-
travam a falta de direitos no trabalho informal. Protesto tam-
bém num dos símbolos das manifestações contra o go-
verno Dilma Rousseff. Os patos da Fiesp faziam referência 
aos panelaços da época. No último carro, uma sátira a ma-
nifestantes marionetes, que são manipulados por grupos 
poderosos. E destaque do "vampiro neoliberalista", que 
vestia a faixa presidencial, numa alusão ao presidente Mi-
chel Temer. 
Fonte: https://goo.gl/WpqztA (Adaptado).  

 

DIRETO AO PONTO 

- Nome das Escolas de Samba campeãs em São Paulo e no 
Rio de Janeiro: 
R: Acadêmicos do Tatuapé (com enredo sobre o Maranhão), 
em São Paulo, e Beija-Flor (com enredo sobre um paralelo 
entre "Frankenstein”e as mazelas sociais brasileiras), no Rio 
de Janeiro.  
Atenção: Apesar de não ter sido campeã do carnaval, o des-
file da escola de samba Paraíso do Tuiuti, no Rio de janeiro, 
foi o que teve maior repercussão. O enredo falou sobre a Lei 
Áurea e perguntou: “a escravidão acabou mesmo no Bra-
sil?”, além de ter sido marcado por críticas ao governo do 
presidente Michel Temer. Uma das fantasias da escola sati-
rizou Michel Temer e apresentava um vampiro com a faixa 
presidencial (Vampiro Neoliberal).  
 

FALANDO NISSO 

As mulheres, o assédio e o Carnaval do ‘não é não’ 
(05/02/2018) 
A virada de mesa das mulheres chegou ao Carna-
val. Uma campanha feita por meio de financiamento co-
letivo na internet conseguiu arrecadar mais de 20 000 
reais e agora distribui 25 000 tatuagens temporárias 
que deixam sobre o corpo de quem as aplicar a frase 
“Não é não”. Neste fim de semana, a mensagem já che-
gou a blocos de sete cidades, entre elas São Paulo, 
Rio, Salvador e Recife. As mulheres reclamam de as-
sédio durante o Carnaval. 
Fonte: https://goo.gl/J2hL6P (Adaptado).  
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