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Governo faz sete propostas sobre reforma da Previdência

O Ministério do Emprego e Previdência
Social propôs discutir sete temas
relacionados à reforma do sistema de
aposentadorias.
Conforme antecipado pela Folha, estão
entre elas a diferença de regras para
homens e mulheres e os regimes de
aposentadoria rural e dos servidores
públicos.
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Representantes do governo e de aposentados, trabalhadores e
empregadores participaram nesta quarta-feira (17) de reunião do Fórum
de Debates sobre Políticas de Trabalho, Emprego, Renda e Previdência
Social, no Palácio do Planalto.
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Governo faz sete propostas sobre reforma da Previdência

Sobre a idade mínima, o secretário especial de Previdência, Carlos
Gabas, citou em sua apresentação a questão da "demografia e idade
média das aposentadorias". Segundo o ministro, a idade média de
aposentadoria no Brasil (58 anos) está no piso internacional.
Em sua apresentação, propôs ainda discutir receitas, renúncias e
recuperação de créditos, além de pensões por morte e a convergência
dos sistemas previdenciários.

Folha de S. Paulo, http://goo.gl/wqqLyK , 17.02.2016
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Ataque com bomba deixa 28 mortos e 61 feridos na capital 
da Turquia

Uma explosão próxima a um alojamento
militar deixou pelo menos 28 mortos e 61
feridos no centro da Ancara, capital da
Turquia, nesta quarta-feira (17). De
acordo com o governo local, o ataque foi
realizado com um carro-bomba, que teria
explodido durante a passagem de um
comboio militar.
O ataque ocorreu no bairro de Çankaya, onde se encontram várias
instalações militares, muito próximo do quartel central da Força Aérea
turca e também a algumas centenas de metros do Parlamento.
A Turquia, atuante na guerra civil da Síria, tem sido alvo frequente de
atentados terroristas do Estado Islâmico, além de violentos conflitos entre
militantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e a polícia.

Uol, http://goo.gl/eau5EU , 17.02.2016
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Ataque com bomba deixa 28 mortos e 61 feridos na capital 
da Turquia

- Entenda o conflito entre aTurquia e os curdos do PKK

http://goo.gl/Pr91vB

Atentados terroristas
Estado Islâmico
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Após tirar grau de investimento, S&P volta a rebaixar nota do Brasil

A Standard and Poor's (S&P) rebaixou
novamente a nota de crédito soberano do
Brasil nesta quarta-feira (17), mais de cinco
meses após o país perder o selo de bom
pagador pela agência. O rating, que é
usado como referência para os investidores
estrangeiros aplicarem recursos no Brasil,
foi cortado em um nível, passando de BB+
para BB, com perspectiva negativa.

UOL, http://goo.gl/rNmz3O , 09.02.2016
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A agência justificou sua decisão alegando que o perfil do crédito do Brasil
se debilitou desde setembro do ano passado, enquanto os desafios
políticos e econômicos seguem sendo "consideráveis".

Após tirar grau de investimento, S&P volta a rebaixar nota do Brasil

O grau de investimento é um selo de qualidade que assegura aos
investidores um menor risco de calotes. A S&P foi a primeira agência
entre as maiores a tirar o grau de investimento do Brasil.

G1, http://goo.gl/DxDaeP , 17.02.2016
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Após tirar grau de investimento, S&P volta a rebaixar nota do Brasil

- O que significa para o Brasil a perda do grau de
investimento?

http://goo.gl/45jNH1

Economia
Crise econômica
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Cientistas usam energia nuclear para combater o mosquito 
Aedes em PE

Com a ajuda da energia nuclear,
cientistas do Centro de Pesquisas
Aggeu Magalhães, da Fiocruz em
Pernambuco e da UFPE (Universidade
Federal de Pernambuco) estão
esterilizando mosquitos machos do
Aedes aegypti. Esses insetos são
responsáveis pela transmissão de três
doenças: dengue, chikungunya e do
vírus da zika.
O objetivo da nova estratégia, ainda em fase de testes, é diminuir a
população desses mosquitos. Ao todo, 36 mil insetos estéreis foram
soltos, na vila da Praia da Conceição, em Fernando de Noronha (PE).
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Cientistas usam energia nuclear para combater o mosquito 
Aedes em PE

SEMANA 16 A 22 DE FEVEREIRO

Como a fêmea do mosquito fica disponível para acasalar apenas uma
vez ao longo de toda a vida, o cruzamento com machos estéreis impede
a reprodução", afirmou a pesquisadora Edvane Borges do departamento
de energia nuclear da UFPE.

Folha de S. Paulo, http://goo.gl/FUoDmM , 16.02.2016

Cientistas usam energia nuclear para combater o mosquito 
Aedes em PE

- OMS defende teste com mosquito transgênico e
bactéria contra o zika.

http://goo.gl/mJrwX4

Energia Nuclear
OMS
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Ex-namorada diz que empresa ajudou FHC a bancá-la no exterior

A Brasif S.A. Exportação e Importação ajudou
Fernando Henrique Cardoso (PSDB-SP) a enviar
ao exterior recursos para a jornalista Mirian Dutra,
com quem o ex-presidente manteve um
relacionamento extraconjugal nos anos 1980 e
1990, e para o filho dela, Tomás Dutra.
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A transferência foi feita, segundo ela, por meio da assinatura de um
contrato fictício de trabalho, celebrado em dezembro de 2002 e com
validade até dezembro de 2006. A jornalista afirmou que FHC usou uma
empresa para bancá-la no exterior. No documento, aparece como
contratante a Eurotrade Ltd., empresa da Brasif com sede nas Ilhas
Cayman. Fernando Henrique admitiu manter contas no exterior e ter
mandado dinheiro para Tomás, mas nega ter usado a empresa para
bancar a jornalista. Folha de S. Paulo, http://goo.gl/Ki8HgR , 10.02.2016

- Não quero morrer e isso ficar na tumba, diz jornalista
sobre FHC

http://goo.gl/613v52

Política
Corrupção
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Ex-namorada diz que empresa ajudou FHC a bancá-la no exterior
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ALTERNATIVA - E
Entre Irã e Arábia Saudita, se construiu, nas últimas décadas, uma grande
rivalidade onde está em disputa o domínio geopolítico do oriente médio.
Essa disputa começa na religião: ambos são islâmicos porém, os iranianos
são xiitas e os sauditas são sunitas.
Na religião islâmica, houve um impasse após a morte do profeta Maomé.
De um lado os que queriam que seu sucessor fosse seu genro e primo Ali
– a esses chamamos de xiitas. De outro, temos aqueles que defendiam
uma eleição para esse cargo – a esses chamamos sunitas. A visão sunita
prevaleceu, tornando esse grupo o maior dentre todo o mundo
muçulmano.
Com essas diferenças religiosas, tanto Irã como Arábia Saudita se
esforçam para conquistar zonas de influência entre seus vizinhos criando
uma disputa geopolítica, no âmbito regional, entre os dois países.

Isso interfere nos vários conflitos que ocorrem simultaneamente na região
pois tanto iranianos com sauditas, tem interesses de domínio sobre esses
países. Os iranianos financiam grupos xiitas no Líbano e os alauitas
(minoria entre os xiitas e é o grupo do ditador Bashad Al Assad) na Síria.
Os sauditas, financiam os grupos rebeldes sunitas que tentam derrubar
Assad na Síria. Há também influência em conflitos no Iêmen, na mesma
região.

Referências:

Arábia Saudita e Irã: a outra guerra no Oriente Médio. Oriente Mídia.
Disponível em: http://goo.gl/quEDGH, 18.02.2016

Entenda o conflito do Oriente Médio. TV Uol. Disponível em:
http://goo.gl/X4LhL9, 04.01.2016

A) O Brasil ocupa a sétima posição no ranking mundial de assassinatos
de mulheres.

B) ALei Maria da Penha é a única lei que protege a mulher.
C) O aborto é ilegal no Brasil, apesar das campanhas a favor.
D) O nível de escolaridade da mulher é inferior ao do homem.
E) O feminicídio ainda não é considerado um crime hediondo no Brasil.

A Lei Maria da Penha, em vigência
desde 2006, considera que, além da
violência física e do sexo forçado, são
crimes também as agressões
psicológicas, como ameaça,
constrangimento, humilhação e
perseguição. Sobre a violência contra a
mulher, aponte a frase correta:
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