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Novo ministro das Comunicações, André Figueiredo 

(PDT), defende a auto-regulamentação da mídia.
Para o ministro, não cabe ao governo controlar conteúdo e que é
papel do Judiciário coibir eventuais abusos. O ministro afirma que a
regulamentação daria mais liberdade ao setor e que o rótulo de
“cercear a liberdade de imprensa” é um grande equívoco.

“Quando um setor está concentrado em forma de monopólio, a 
gente não pode dizer que é livre”. 

SEMANA 27 A 02 DE NOVEMBRO

Entenda o que significa a regulação da mídia
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Por que o tema está sendo debatido agora? 
A regulação da mídia é uma bandeira histórica do PT. Durante a
campanha à Presidência, o partido pressionou para que a
presidente Dilma Rousseff encampasse a discussão em um
eventual segundo mandato.

Após sua reeleição, a petista deu algumas declarações defendendo
a regulação econômica da mídia. Ela negou repetidamente a
intenção de regular conteúdo.
Em entrevista a jornais brasileiros no mês passado, ela disse que
"Regulação econômica diz respeito a processos de monopólio e
oligopólio." A presidente deve iniciar uma consulta pública sobre o
tema no segundo semestre do ano que vem.
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Por que o tema está sendo debatido agora? 

O enviado especial da ONU para liberdade de expressão, David
Kaye, destacou, em entrevista à BBC Brasil, a necessidade de
evitar monopólios na mídia - com mais competição, segundo ele, é
maior a possibilidade de repórteres investigarem histórias que
podem não ser favoráveis ao Estado. "Só é preciso ter mais
cuidado para que esta lei não dê ao governo uma forma de
controlar o conteúdo", afirma.
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A mídia precisa ser regulada? 

Os grupos que defendem a regulação da mídia dizem que o projeto
aumentaria a democratização do setor.

O FNDC (Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação),
entidade que reúne diversos grupos que defendem mudanças na
regulação, afirma, por exemplo, que cinco grandes emissoras de
TV (Globo, SBT, Record, Band e Rede TV!) dominam o mercado
brasileiro.

A Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão),
diz, no entanto, que há no país 521 emissoras de TV - a conta inclui
TVs regionais que retransmitem, em grande parte, conteúdo das
grandes emissoras.
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A mídia precisa ser regulada? 

"A democracia se aprofunda em ambientes onde há mais diálogo,
onde a diversidade de ideias, as diferenças regionais, têm espaço
equilibrado na mídia em geral. O que nós queremos, em resumo, é
mais democracia. E o caminho é a criação de um marco regulatório
moderno", disse à BBC Brasil o presidente do PT, Rui Falcão.

Defensores da regulação da mídia destacam que alguns artigos da
Constituição que falam do setor não foram regulamentados pelo
Congresso. Eles proíbem monopólios e oligopólios, estabelecem
que a programação deve atender a critérios regionais e determinam
regras para publicidade.

SEMANA 27 A 02 DE NOVEMBRO
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A mídia precisa ser regulada? 
O presidente da Abert, Daniel Slaviero, afirma que, apesar da
demora para regulamentação destes artigos, a mídia já é regulada.
"Quando fala-se em regulação parece que a mídia não é regulada.
Isso é um erro, porque temos mais de 650 normas -portarias,
decretos ou leis- que regulamentam o setor de comunicação social,
não só rádio e TV como impresso."

Quem seria atingido pela regulação?

No Brasil, emissoras de rádios e TV são concessões públicas - é
como se o governo "emprestasse" às empresas o espaço para
transmissão, que é um bem público. Por isso, assim como outros
setores em que há concessões, são passíveis de regulação.

Jornais, revistas e sites noticiosos não seriam atingidos por esta
discussão.

SEMANA 27 A 02 DE NOVEMBRO
O governo já apresentou o projeto para regulação? 
Há, provavelmente, mais dúvidas do que certezas sobre como seria
a regulação da mídia no Brasil. Isso ocorre porque ainda não há um
projeto definido.
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A presidente Dilma afirma que o
debate terá que ser feito com a
sociedade. Até agora, ela já afirmou
que o foco seria a proibição de
monopólios e oligopólios, mas não
especificou os critérios.

Protestos de 2013
A posição da presidente contrasta, em parte, com a de seu partido.
O PT tem posições mais à esquerda e apoia os movimentos sociais
que lutam pela democratização da mídia

Então qual é o projeto que existe?

O FNDC (Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação)
formulou um projeto de lei de iniciativa popular e está, há cerca de
um ano, colhendo assinaturas para que a proposta chegue ao
Congresso. São necessárias 1,3 milhão de assinaturas - o
mecanismo é semelhante ao que criou a Lei da Ficha Limpa.

SEMANA 27 A 02 DE NOVEMBRO SEMANA 27 A 02 DE NOVEMBRO

O ministro das Comunicações, André Figueiredo, em entrevista à
repórter Catia Seabra da "Folha de São Paulo" falou sobre uma
questão vital para o país - a regulamentação dos meios de
comunicação oligopolizados do Brasil. André fez questão de dizer
que não é do PT, é do PDT desde 1984, e que é a favor da auto-
regulamentação.
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Top Atualidades Semanal

MUNDO
CORRUPÇÃO 

Após cinco meses preso na Suíça, Marin será extraditado para os EUA

Depois de cinco meses de prisão na Suíça, o ex-presidente da CBF
José Maria Marin, 83, aceitou ser extraditado para os EUA após
acordo costurado por autoridades norte-americanas e suíças além
do próprio cartola.
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A informação foi divulgada nesta
quarta (28) pelo governo do país
europeu e confirmada pelo
advogado de Marin no Brasil.

Marin está preso em Zurique desde 27 de maio, acusado pela Justiça
americana de envolvimento em um esquema de corrupção relacionado a
direitos de transmissão e marketing de competições.

O Diário de Mogi; http://goo.gl/cqNz7m , 29.10.2015

- Corrupção na Fifa e CBF

- Futebol no Brasil

 Marin faz acordo com Justiça suíça e aceita extradição para
os EUA

http://goo.gl/UQ5WW7

Após cinco meses preso na Suíça, Marin será extraditado para os EUA
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Top Atualidades Semanal

MUNDO
POLÍTICA 
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Esquerda bolivariana sofre sua 1ª. Derrota

A derrota de Cristina Fernández de Kirchner nas eleições de
domingo, na Argentina é a primeira que sofre a esquerda sul-
americana neste século, se se excluir a derrota da modera
esquerda chilena em 2010.
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É verdade que o candidato de
Cristina, Daniel Scioli, ainda foi
o mais votado e pode
perfeitamente eleger-se no
segundo turno, mas não é de
esquerda nem candidato de
Cristina.

Folha de São Paulo ; http://goo.gl/JsBWLy , 27.10.2015

Daniel Scioli e Cristina Kirchner

- Eleições na Argentina

- Política na América do Sul

 Argentinos votam no primeiro pleito sem um Kirchner em 12
anos

http://goo.gl/jFBeqU
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Esquerda bolivariana sofre sua 1ª. Derrota

Top Atualidades Semanal

MUNDO
Imigração

Europa recebe 700 mil migrantes no ano

Com 170 mil pessoas, outubro bateu o recorde de chegadas no
continente. Foram 40 mil em igual período de 2014.
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O Alto Comissariado das
Nações Unidas para
Refugiados (Acnur) informou
nesta terça-feira (27) que
mais de 700 mil migrantes e
refugiados chegaram à
Europa pelo mar neste ano.
Mais de 3.210 morreram na
tentativa de alcançar o
continente.

Folha de S. Paulo; http://goo.gl/yh7Pnj, 27.10.2015
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- Imigração para a Europa

- Crise humanitária

 Cerca de 170 mil refugiados chegaram à Europa em outubro

http://goo.gl/hF5Dln

Europa recebe 700 mil migrantes no ano
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Top Atualidades Semanal

MUNDO
Política Internacional 

China acaba com a política de filho único

O Partido Comunista da China decidiu abolir a política do filho
único, informou o governo chinês. A decisão do partido, tomada em
reunião de cúpula iniciada na segunda feira (26) para definir as
diretrizes econômicas dos próximos anos, representa uma
importante mudança na política demográfica da China.
A controversa política de filho único foi implementada pelo governo
em 1979 para tentar conter a explosão demográfica no país mais
populoso do mundo.

SEMANA 27 A 02 DE NOVEMBRO

G1.com; http://goo.gl/Z4kDup , 29.10.2015

O Partido Comunista
da China anunciou nesta
quinta-feira (29) o fim da
política do filho único,
permitindo que agora cada
casal tenha até dois filhos.

- Política Chinesa

- Estudos demográficos

 Partido Comunista da China decide acabar com política do
filho único

http://goo.gl/KDVaFd

China acaba com a política de filho único
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MUNDO
Eleições

Ex – comediante  Jimmy Morales é eleito presidente da Guatemala

Inexperiência política impulsionou
campanha do candidato, marcada pelo
combate à corrupção

Iniciante na política, o ex-comediante Jimmy Morales foi eleito o
novo presidente da Guatemala neste domingo (25) após ganhar o
segundo turno de uma eleição marcada pelo tema da corrupção.
Com 79,82% dos votos apurados às 20h locais, Morales obtinha
70,87% dos votos, contra 29,13% de Sandra Torres, de centro-
esquerda. Com a votação, o resultado é irreversível a favor de
Morales.

Diante do fim da apuração, o ex-comediante reivindicou a vitória.

SEMANA 27 A 02 DE NOVEMBRO

I Online; http://goo.gl/acjbYp, 27.10.2015

- Política na América Central

- Eleições no continente americano

 Jimmy Morales: “Ganhei pelo voto de protesto e pelo voto
de fé”

http://goo.gl/kGdSn2
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Ex - comediante  Jimmy  Morales é eleito presidente da Guatemala
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China protesta contra passagem de navio dos EUA por área disputada
Embarcação militar se aproximou de ilhas reivindicadas também
por Filipinas e três países

A China fez um protesto formal aos
Estados Unidos nesta terça-feira (27)
depois que um navio de guerra
americano passou próximo a ilhas
artificiais construídas por Pequim em
uma área disputada com as Filipinas.

O incidente diplomático acontece enquanto Pequim reforça sua
presença militar nos mares do Sul e do Leste da China. Isso
provocou a irritação de aliados dos Estados Unidos na Ásia, como
os filipinos, japoneses e sul-coreanos.
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O Povo; http://goo.gl/7kMJ1H, 28.10.2015

O USS Lassen a navegar junto às ilhas 
Spratly

China protesta contra passagem de navio dos EUA por área disputada

São um arquipélago com mais de 750
barreiras de coral, ilhotas e ilhas do
mar do Sul da China reivindicadas por
China, Taiwan, Filipinas, Malásia e
Brunei.
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Arquipélago de Spratly

O Povo; http://goo.gl/7kMJ1H, 28.10.2015

- Geopolítica da China na Ásia

- Conflitos diplomáticos

 Diferendo marítimo gera "perigo de guerra" entre China e
EUA

http://goo.gl/CiIU0L
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China protesta contra passagem de navio dos EUA por área disputada
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DESAFIO DA SEMANA 

Brasil inaugura parque eólico do maior complexo da América 
Latina

O Parque Eólico Geribatu, no
município de Santa Vitória do Palmar,
no extremo Sul gaúcho,
foi inaugurado na tarde desta sexta-
feira (27) com a presença da
presidenta Dilma Rousseff.

Também será inaugurado o sistema com 757 quilômetros (KM) de
linhas de transmissão que garantirão o escoamento da energia do
Complexo Eólico Campos Neurais, integrando-o ao Sistema
Interligado Nacional (SIN).

Resposta do desafio  - Alternativa :  D
DESAFIO DA SEMANA 

Brasil inaugura parque eólico do maior complexo da América 
Latina

Além das hidrelétricas, temos de ter [a energia] eólica e [a energia
das termelétricas]. Temos de ter diversidade de fontes. Isso garante
a segurança energética", enfatizou Dilma. "A diversificação da
matriz mais desperdício zero é garantia de segurança energética do
País," concluiu."
Também será inaugurado o sistema com 757 quilômetros (KM) de
linhas de transmissão que garantirão o escoamento da energia do
Complexo Eólico Campos Neurais, integrando-o ao Sistema
Interligado Nacional (SIN).

Resposta do desafio  - Alternativa :  D

Desafio da próxima semana

A) Evangélicos e políticos de direita que reclamaram de “cristofobia”.

B) Espíritas e católicos que reclamaram de “cristofobia”.

C) Evangélicos e políticos de direita que reclamaram da homofobia.

D) Praticantes de religiões afro-brasileiras que reclamaram da homofobia.

E) Políticos de extrema esquerda do PSOLe PSC.

Em 2015, na Parada Gay de São Paulo,
uma transexual representou a
perseguição aos homossexuais através
de sua crucificação aos homossexuais
através de sua crucificação simbólica.
Posteriormente, foi alvo de críticas de
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