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A desaceleração da economia da China pode tirar
até meio ponto percentual do Produto Interno
Bruto (PIB) brasileiro este ano. Isso ocorrerá se a
crise na potência asiática, provocada pela
epidemia do coronavírus, for capaz de derrubar o
crescimento do país, em 2020, dos estimados
6,5% para 4%, como preveem os analistas mais
pessimistas. Cálculos de especialistas apontam
que cada 1 ponto percentual de queda no PIB
chinês tira 0,2 ponto do Brasil.
O ministro conselheiro da Embaixada da China,
Qu YuHui, disse que ainda é muito cedo para
dizer qual será o impacto do vírus sobre a
economia chinesa.
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https://www.correiobraziliense.com.br/app/notic
ia/economia/2020/02/01/internas_economia,82
4816/desaceleracao-da-economia-chinesa-
atingira-o-crescimento-do-pib-no-bra.shtml
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https://g1.globo.com/jornal-
nacional/noticia/2020/02/06/justica-federal-rejeita-por-
ora-denuncia-contra-jornalista-glenn-greenwald.ghtml

A Justiça Federal rejeitou por ora a denúncia
contra o jornalista Glenn Greenwald, apresentada
pelo Ministério Público, e tornou réus outros seis
acusados por crimes envolvidos na invasão de
celularesdeautoridades.
Walter Delgatti Neto, Gustavo Henrique Elias
Santos, Thiago Eliezer Martins, Danilo Cristiano
Marques, Suelen Priscila de Oliveira e Luiz
Henrique Molição vão a julgamento por crimes
como invasãodecelulares,organizaçãocriminosa
e lavagemdedinheiro.
Mas em relação ao jornalista Glenn Greenwald, o
juiz Ricardo Leite rejeitou a denúncia. Das 11
páginas da decisão, seis são para explicar o caso
deGlenn,queembasouamedida.
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 Interceptação de comunicação

 Lava Jato

TEM RELAÇÃO COM

SUGESTÃO DE LEITURA

 Por que precisamos saber quem é Glenn
Greenwald?

https://www.brasildefatopb.com.br/2019/06/26/por-que-precisamos-saber-quem-
e-glenn-greenwald
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https://gauchazh.clicrbs.com.br/mundo/noticia/2020/02/em-discurso-
trump-comemora-absolvicao-e-chama-democratas-de-pessoas-horriveis-
ck6bevve103t301nwyvw0qfrn.html

"Isso não é um discurso ou uma entrevista coletiva, é uma celebração", deixou
claro o presidente Donald Trump em seu primeiro comentário oficial sobre sua
absolvição no processo de impeachment, nesta quinta-feira (6).
"Primeiro, passamos por Rússia, Rússia, Rússia. Era tudo besteira", disse, na
Casa Branca, citando as denúncias de que a eleição de 2016 teria sido alvo de
manipulação estrangeira a favor dele.
O presidente mostrou um exemplar do jornal The Washington Post, com a
manchete "Trump absolvido", citou uma longa lista de nomes de advogados e
congressistas que o ajudaram e disse que o Partido Republicano está mais
forte do que nunca. Os elogios foram intercalados com críticas aos
democratas.
"Eles [os democratas] sabiam, depois de dois dias, que éramos inocentes,
mas prolongaram as coisas porque queriam causar danos políticos", acusou.
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 Impeachment

 Legislativo americano
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 Entenda as acusações contra Trump no inquérito de
impeachment

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/12/18/entenda-as-acusacoes-contra-
trump-no-inquerito-de-impeachment.ghtml

Semana 04 a 10 de Fevereiro de 2020

Av. São Luís, 86 - 2° andar - São Paulo - SP - Tel. 11-3129-4356 www.neafconcursos.com.br



https://brasil.elpais.com/brasil/2020-02-
08/censura-de-livros-expoe-laboratorio-do-
conservadorismo-em-rondonia.html

Rubem Alves, Mário de Andrade, Machado de
Assis, Franz Kafka, Euclides da Cunha. Esses
autores clássicos voltaram aos holofotes ao
figurarem em uma lista de 43 livros considerados
“inadequados às crianças e adolescentes” a
serem recolhidos das escolas, por orientação do
Governo de Rondônia. Ainformação, em princípio
chamada de fake news pelo secretário de
Educação do Estado, Suamy Vivecananda
LacerdaAbreu,acaboucorroboradaporumáudio
atribuído à gerente de Educação Básica de
Rondônia, Rosane Seitz Magalhães. Na
mensagem do WhatsApp, ela diz que o
recolhimento foi "umpedidodonossosecretário”.
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 Conservadorismo

 Ultradireira
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 A onda conservadora e o Brasil nos próximos
anos.

https://educacao.uol.com.br/bancoderedacoes/propostas/a-onda-
conservadora-e-o-brasil-nos-proximos-anos.htm
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Pela quinta vez consecutiva, o Comitê de
Política Monetária (Copom) do Banco
Central decidiu, nesta quarta-feira (5) reduzir
a taxa básica de juros, que passou de 4,5%
para 4,25% ao ano.
Com a decisão desta quarta, a taxa Selic
atinge uma nova mínima histórica. É o
menor patamar desde 1999, quando o Brasil
adotou o regime de metas para a inflação. O
atual ciclo de queda da Selic se iniciou em
julho do ano passado.
A medida já era esperada pelo mercado
financeiro.
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https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/02/05
/copom-reduz-taxa-basica-de-juros-de-45percent-
para-425percent-ao-ano.ghtml
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Bolsonaro recua de cargo novo para assessor amigo da 
família

 Economia

 Juros
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 Brasileiro aumenta parcela em renda variável,
mas diversificação ainda é maior entre mais
ricos

https://www.infomoney.com.br/onde-investir/brasileiro-aumenta-parcela-em-
renda-variavel-mas-diversificacao-ainda-e-maior-entre-mais-ricos/
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ALTERNATIVA - B

O país entrou para a OPEP em 1973. É um grande produtor de petróleo.
Deixou a organização em 1992 e retornou em 2007. Atualmente, janeiro de
2020, o governo Lenín Moreno estuda a saída do país da Organização dos
Países Produtores de Petróleo.
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