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Entenda o que é o pré-sal

O “pré-sal” é uma área de
reservas petrolíferas que fica
debaixo de uma profunda
camada de sal, formando uma
das várias camadas rochosas
do subsolo marinho.
No Brasil, esta camada
compreende uma faixa que se
estende ao longo de 800
quilômetros.
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Engloba o Espírito Santo, Santa Catarina, abaixo do leito do mar,
além das bacias sedimentares do Espírito Santo, Campos e
Santos
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Entenda o que é o pré-sal

A área do pré-sal
descoberta na costa
brasileira onde se encontra
o petróleo tem cerca de
800 quilômetros de
comprimento, chegando em
alguns lugares até cerca de
200 quilômetros de largura,
estendendo-se do Espírito
Santo até Santa Catarina.

SEMANA 03 A 09 DE NOVEMBRO
Entenda o que é o pré-sal

ROYALTIES:
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Alegando que o petróleo é uma riqueza nacional, uma Proposta de
Lei do Deputado Federal Ibsen Pinheiro (PMDB-RS) determina
uma nova divisão dos royalties do petróleo. A distribuição ficaria
assim determinada:

- Todos os estados: 30%
- Todos os municípios: 30%
- União: 40%

Entenda o que é o pré-sal

ROYALTIES:
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Essa nova divisão dos royalties tem por objetivo, além da camada
pré-sal (cuja produção em larga escala está prevista para 2020),
as jazidas e campos já licitados e explorados, como a Bacia de
Campos.

A “Emenda Ibsen”, de autoria dos deputados Ibsen Pinheiro
(PMDB-RS) e Humberto Souto (PPS-MG), foi aprovada na
Câmara dos Deputados com 329 votos a favor e 72 contra. No
entanto, para que essa emenda passe a vigorar, ela tem que ser
aprovada pelo Senado e pelo Presidente da República.

Top Atualidades Semanal

MUNDO
EUA
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Satélites dos EUA detectam calor em avião russo antes de 
queda no Sinai
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Novas informações não
oficiais, incluindo a
possibilidade de uma
explosão, aumentam as
teorias e o mistério em torno
da queda do avião russo
com 224 passageiros a
bordo no Egito, ocorrida no
último sábado.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/0W1Ryx, 04.11.2015

- Oriente Médio

- Ataques terroristas

 EUA detectam onda de calor em torno de avião

http://goo.gl/dGxzxe
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Satélites dos EUA detectam calor em avião russo antes de 

queda no Sinai
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MUNDO
ECONOMIA

Venezuela descumpre regras do Mercosul
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Três anos após ingressar no
Mercosul, a Venezuela ainda não
cumpriu boa parte de suas
obrigações e compromissos de
adesão...

Folha de São Paulo, http://goo.gl/D98I6B , 04.11.2015

A aparente relutância em adequar às normas comuns reforça a
visão de que Caracas sempre apostou mais no bloco sul-
americano como plataforma política do que como área de livre
circulação de bens, serviços e pessoas
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- Economia na América Latina

- Mercosul

 Caiado anuncia PEC que permitirá rever acordos
internacionais como o que regula o Mercosul

http://goo.gl/zg8F6M

SEMANA 03 A 09 DE NOVEMBRO
Venezuela descumpre regras do Mercosul
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BRASIL
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Senado aprova lei sobre direito de resposta
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O Senado concluiu a votação,
nesta quarta ($), do projeto de lei
que regulamenta o direito de
resposta nos órgãos de
imprensa. Pela proposta, as
empresas jornalísticas devem
publicar a resposta de pessoa ou
empresa que se sentir ofendida
de forma gratuita e proporcional
ao conteúdo considerado
ofensivo.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/KGJS77 , 04.11.2015

- Conservadorismo no Congresso Nacional

- Liberdade de imprensa

 Senado aprova lei que regulamenta direito de resposta na
mídia

http://goo.gl/W55Q6p
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BRASIL
CORRUPÇÃO

Cunha admite para colegas que dinheiro na Suíça é seu
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Alvo de processo de cassação e
denunciado sob a acusação de
envolvimento com o petrolão, o
presidente da Câmara dos
Deputados, Eduardo Cunha
(PMDB-RJ), adiantou a colegas
detalhes da defesa que pretende
tornar pública, entre eles o
reconhecimento de que é mesmo
o controlador das contas
secretas atribuídas a ele pela
Suíça.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/XPu1CV, 05.11.2015

- Corrupção no Brasil

- Congresso Nacional Conservador

 Cunha diz a aliados ser beneficiário, mas não titular de
contas na Suíça

http://goo.gl/iQwpLX
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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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DESAFIO DA SEMANA 

Deputados cristãos das frentes Evangélicas, Católica e em Defesa
à Vida repudiaram nesta quarta-feira, em protesto na Câmara dos
Deputados, o uso de símbolos religiosos durante a Parada do
Orgulho LGBT de São Paulo. Os parlamentares cobraram respeito
depois que uma modelo transexual desfilou seminua em uma cruz,
em uma manifestação contra a homofobia.
Os deputados entraram no plenário carregando uma faixa e
cartazes com fotos de uso de símbolos religiosos e de atos
obscenos durante a Parada Gay e outras manifestações, como a
Marcha da Maconha e a Marcha das Vadias.

Resposta do desafio  - Alternativa : A

Desafio da próxima semana

A) 3º.
B) 7º.
C) 10º.
D) 11º.
E) 15º.

Em março de 2015, a presidente
Dilma sancionou a Lei 13. 104,
que classifica o feminicídio como
um crime hediondo. Segundo o
Mapa da Violência 2012, cerca de
92 mil mulheres foram
assassinadas entre 1980 e 2010.

Qual a posição do Brasil no ranking mundial na taxa de
assassinatos de mulheres?
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