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Arábia Saudita admite que jornalista Jamal
Khashoggi está morto
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O canal de notícias
estatal saudita Al
Ekhbariya transmitiu
um comunicado na
madrugada deste
sábado (20, pela
hora local) segundo
o qual resultados
preliminares da
investigação sobre o
jornalista Jamal
Khashoggi indicam
que ele está morto.

Arábia Saudita admite que jornalista Jamal Khashoggi está 
morto

SEMANA DE 16 A 22 DE OUTUBRO DE 2018

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



Segundo o governo saudita, uma briga teria ocorrido entre
Khashoggi e pessoas que estavam no consulado saudita em Istambul e,
por isso, ele acabou morrendo.

O comunicado informou ainda que 18 cidadãos sauditas foram
presos em decorrência do caso. Ahmed Al Asiri, chefe de inteligência
saudita, e o conselheiro real Saud Al Qahtani foram retirados de seus
cargos.

O rei Salman ordenou ainda a reestruturação do comando da
agência geral de inteligência sob a supervisão do príncipe herdeiro
Mohammed bin Salman, de acordo com a agência oficial da imprensa
saudita.

Jamal Khashoggi, jornalista saudita crítico ao governo de Riad, era
considerado desaparecido desde o dia 2 de outubro, depois que entrou no
consulado de seu país em Istambul.
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Segundo a BBC, o jornalista esteve no consulado saudita em
Istambul pela primeira vez em 28 de setembro, para obter um documento
certificando que havia se divorciado da ex-mulher, mas foi informado na
ocasião de que teria que voltar outro dia. Ele precisava do documento para
se casar com a sua noiva turca, Hatice Cengiz.

Khashoggi marcou o retorno para 2 de outubro e chegou às 13h14
no horário local - o compromisso estava marcado para as 13h30. Sua
noiva ficou aguardando do lado de fora e, a pedido dele, ficou com seu
telefone celular e a instrução de que deveria telefonar para um assessor do
presidente daTurquia, RecepTayyip Erdogan, se ele não voltasse.

Hatice esperou por mais de 10 horas fora do consulado e retornou
na manhã do dia seguinte, uma quarta-feira, e Khashoggi ainda não havia
reaparecido.

G1, https://glo.bo/2PfYGuM - 19.10. 2018
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O Canadá
legalizou a partir de hoje
(17) o uso recreativo da
maconha. Pela lei, os
canadenses podem
comprar e cultivar. A
discussão se estende no
país há dois anos e
integrou a plataforma de
campanha eleitoral do
primeiro-ministro
canadense, Justin
Trudeau, em 2015.
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Desde 2001, o uso da maconha era autorizado para fins
medicinais. O Senado do Canadá aprovou a legalização do uso recreativo
da maconha em junho.

Pelas normas, os canadenses precisam ter 18 anos para comprar
maconha. Porém, há províncias que elevaram a exigência da idade para
21 anos, como Quebec. Não é autorizado fumar em locais públicos.

É permitido o porte de até 30 gramas por pessoa e o cultivo de
quatro plantas em casa. Em algumas províncias, há limites para o lucro,
como Newfoundland, que fixou em 8% o total.

Desde 2001, o uso da maconha era autorizado para fins
medicinais. O Senado do Canadá aprovou a legalização do uso recreativo
da maconha em junho.

O Canadá se tornou o segundo país do mundo a legalizar o uso
da maconha para fins recreativos, depois do Uruguai, que adotou a medida
em 2013.
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Canadá legaliza maconha para uso recreativo

EBC - Agência brasil, https://bit.ly/2OrAeqx - 17.10. 2018

SUGESTÃO DE LEITURA:

Como funciona a legalização da maconha no 
Canadá?

TEM RELAÇÃO COM:

Canadá legalizadamaconha parauso recreativo.

Justin Trudeau cumpre assim promessa de campanha.

https://abr.ai/2PdrYdj

SEMANA DE 16 A 22 DE OUTUBRO DE 2018

Canadá legaliza maconha para uso recreativo

O relatório final da
Polícia Federal vê indícios
de que o presidente
Michel Temer (MDB)
recebeu diretamente R$
5,9 milhões de propina no
setor portuário.

De acordo com o
texto, assinado pelo
delegado Cleyber Malta
Lopes, os valores teriam
sido pagos pela Rodrimar,
pelo grupo J&F e pelo
grupo Libra, em doações
oficiais e em dinheiro vivo.

PF vê indícios de propina de R$ 5,9 milhões para Temer no 
setor portuário
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A PF afirma que "o setor portuário sempre foi área de influência
e interesse do MDB e do presidente" e por isso as indicações até hoje
são feitas pelo partido. O relatório da polícia aponta que o coronel João
Baptista Lima Filho seria o intermediador do emedebista.

A PF enviou nesta terça (16) ao Supremo Tribunal Federal o
indiciamento do presidente e mais dez pessoas. O relator do caso é o
ministro Luís Roberto Barroso. O Ministério Público é quem tem
competência para fazer a denúncia. A polícia pediu a prisão de quatro
investigados, entre eles o Coronel Lima.

A defesa de Temer entrou com pedido no STF em que
questiona a possibilidade de indiciamento do presidente da República
pela PF.

PF vê indícios de propina de R$ 5,9 milhões para Temer no 
setor portuário
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Para os advogados do presidente, a PF usurpou competência
do STF ao fazer o indiciamento e a "repercussão do ato visivelmente
ilegal" prejudica a honra do presidente, "com reflexos inclusive na
estabilidade da nação".

No relatório da polícia, que tem quase 900 páginas, Malta Lopes
descreve que havia uma engenharia financeira para a lavagem de dinheiro,
à disposição principalmente de Temer, que funciona há pelo menos 20
anos.

Aberto em 2017, o inquérito buscava esclarecer se Temer
recebeu, por meio do militar aposentado, propina em troca da edição de
um decreto que teria beneficiado companhias que atuam no porto de
Santos. Amedida assinada por Temer permitiu ampliar de 25 para 35 anos
os contratos de concessões e arrendamentos no porto firmados após
1993.
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BEM PARANÁ - Folhapress , https://bit.ly/2NQAcDg - 17.10.2018

PF vê indícios de propina de R$ 5,9 milhões para Temer no 
setor portuário

SUGESTÃO DE LEITURA:
Delegado diz ao STF que delatores da J&F ajudaram 

'de forma efetiva' nas investigações sobre Temer

TEM RELAÇÃO COM:

MichelTemer é indiciadopor recebimento de propinas, do setor portuário.

Polícia pede prisão de quatro investigados, entre eles o Coronel Lima.

https://glo.bo/2EvZ1VV
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A equipe de Jair
Bolsonaro (PSL) planeja
ampliar o uso de ações
especiais, conhecidas
como "golden shares", para
aplacar resistências e
viabilizar seu programa de
privatizações, avaliado em
R$ 700 bilhões.

Golden share é
uma ação exclusiva que o
Estado pode impor ao
privatizar uma
estatal.
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Liberais de Bolsonaro querem 'golden shares' para destravar 
privatização com militares

O instrumento, que já era comum em outros países, foi usado
pela primeira vez no Brasil durante o processo de desestatização em
1990.

Empresas como CSN, Vale e Embraer foram privatizadas com
golden share. Essa ação dá poder de veto ao governo, mesmo na
condição de minoritário, em decisões como a venda de controle ou
mudança de local de sede, por exemplo.

Os direitos do Estado variam de acordo com cada empresa
privatizada. O plano de aliados de Bolsonaro, caso o capitão reformado
do Exército seja eleito, é vender o controle de cerca de 150 estatais –um
terço delas criadas nos governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma
Rousseff.

O objetivo é usar os recursos das privatizações para abater parte
da dívida pública e, ao mesmo tempo, estancar a corrupção nas estatais.
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No caso da Eletrobras, integrantes de sua equipe disseram
inicialmente que Bolsonaro levaria a venda adiante. Depois de
discussões internas, o candidato afirmou que não privatizará a estatal
caso chegue à Presidência. Ele também se mostrou crítico à venda de
empresas como Petrobras e Furnas.

Escolhido pelo candidato como seu eventual ministro da
Economia, Paulo Guedes já foi contrário à adoção da golden share no
passado. Isso porque, ao impor ao comprador direitos limitados sobre a
empresa, a ação especial reduz o seu valor de mercado.

Foi o caso Embraer que fez o assessor econômico de
Bolsonaro mudar de ideia. Depois de conversas com investidores,
Guedes foi convencido da importância da golden share.
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VALOR, https://bit.ly/2ySePMq - 18.10.2018

Liberais de Bolsonaro querem 'golden shares' para destravar 
privatização com militares

O que pode estar por trás da negociação entre 
Boeing e Embraer, a 3ª maior exportadora do Brasil

TEM RELAÇÃO COM:

Equipe de Jair Bolsonaro (PSL) planeja ampliar o uso de "golden shares"

Modelo de negociação foi usado no caso de negociação da Embraer.

https://bbc.in/2ExiUMf

Liberais de Bolsonaro querem 'golden shares' para destravar 
privatização com militares
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SUGESTÃO DE LEITURA:
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Os irmãos
Uwe, 53, e Lars Ariel
Dziuballa, 47, já
estavam
acostumados com
ataques de vândalos
neonazistas ao
Schalom, o
restaurante judaico
que administram em
Chemnitz (leste da
Alemanha).
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Vítimas de crimes de ódio na Alemanha mudam hábitos e 
planejam partida

Em 18 anos, gastaram cerca de 40 mil euros (R$ 173 mil)
repondo mesas, placas e holofotes quebrados na calada da noite, além
de acumular cartas e bilhetes com frases como "judaísmo não é religião,
é crime" ou "que se fechem imediatamente todas as organizações
judaicas naAlemanha".

Houve também a ocasião em que uma cabeça de porco talhada
com uma estrela de Davi (o consumo de carne suína é proscrito pela
Torá) foi deixada na porta do estabelecimento.

Mas, desta vez, foi diferente. No rescaldo de um protesto anti-
imigração que reuniu entre 6 mil e 8 mil pessoas no centro da cidade,
um grupo de 12 percorreu o quilômetro que separa o ponto de encontro
dos manifestantes do restaurante e, sob gritos de "saiam da Alemanha,
judeus sujos!", começou a atirar pedras, barras de ferro e garrafas na
direção da casa - aberta naquela noite só para convidados.
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Vítimas de crimes de ódio na Alemanha mudam hábitos e 
planejam partida

FOLHApe, https://bit.ly/2yXe6tJ - 16.10.2018
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Um dos objetos acertou o ombro direito de Uwe, que saíra à calçada
depois de ouvir o que pareciam ser tiros.

"Pela primeira vez, senti medo. Por causa disso, deixei de sair de
casa de quipá [o chapéu usado pelos judeus] e, quando estou andando
na rua, presto muita atenção ao que acontece na minha frente e atrás de
mim", afirma. Localidade de 247 mil habitantes cujo nome era "cidade de
Karl Marx" no período em que integrou a antiga Alemanha oriental,
Chemnitz foi parar no noticiário internacional no fim de agosto.
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SUGESTÃO DE LEITURA:

Alemanha facilitará imigração por escassez de mão 
de obra

TEM RELAÇÃO COM:

Protesto anti-imigração reuniu entre 6 mil e 8 mil pessoas em cidade
Alemã.

grupos isolados perseguiram, insultaram e atacaram quem não
parecesse alemão

https://glo.bo/2S1y27d
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