
ATUALIDADES
PROFESSOR MARCOS JOSÉ França e Rússia se unem contra Estado Islâmico na Síria

Radicalismo islâmico – Jihad e Sharia.

Ataques na Nigéria deixam ao menos 45 mortos.

Confusão no Congresso tem tiros e prisões.

Brasil quer discutir acordos urgentes logo após eleição.

SEMANA 17 A 23 DE NOVEMBRO

Governo  Alckimin aceita rediscutir plano se escolas forem 
desocupadas.

Radicalismo islâmico – Jihad e Sharia.

SEMANA 17 A 23 DE NOVEMBRO

Radicalismo islâmico – Jihad e Sharia.

Conceitos:

Sharia – Lei religiosa islâmica

Jihad - Guerra Santa

SEMANA 17 A 23 DE NOVEMBRO

Mas conceituar não explica a real profundidade do
fundamentalismo e sua origem. Sendo assim, vamos para um
aprofundamento mais amplo.
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Radicalismo islâmico – Jihad e Sharia.

O fundamentalismo islâmico, ou
radicalismo islâmico, tem suas raízes na
chamada “Irmandade Muçulmana” (Al
Ikhwan Al Muslimun), organização
fundada por Hassan Al-Banna no Egito,
em 1929. Nos últimos anos, o nome da
Irmandade Muçulmana tem sido ventilado
em diversos órgãos da imprensa por conta
de acontecimentos como a Primavera
Árabe e a Guerra Civil na Síria.

SEMANA 17 A 23 DE NOVEMBRO

A defesa da Sharia (Lei Islâmica) e a interpretação extremista da
Jihad, Guerra Santa para o Islã, são características fundamentais
da Irmandade Muçulmana.

Hassan Al-Banna

Radicalismo islâmico – Jihad e Sharia.

SEMANA 17 A 23 DE NOVEMBRO

A organização de Al-Banna surgiu após
a queda do Império Turco Otomano,
em 1924, organização política que dava
unidade aos árabes muçulmanos. Al-
Banna era um professor egípcio que
denunciava a situação na qual a
comunidade islâmica se encontrava no
início do século XX, que, para ele,
poderia abandonar seus valores e sua
conduta após a queda do Império Turco
Otomano. Pretendia então operar uma
reforma moral e espiritual no oriente
médio e no norte da África, revisitando
o Alcorão e interpretando radicalmente
os princípios corânicos.

Radicalismo islâmico – Jihad e Sharia.

SEMANA 17 A 23 DE NOVEMBRO

Na década de 1940, a Irmandade
Muçulmana contava com mais de 500 mil
membros. Uma das características deste
período foi a luta contra a presença de
influência estrangeira europeia no Egito e o
projeto de construção de um califado
(estado islâmico inspirado nos primeiros
herdeiros de Maomé), que unificasse as
nações árabes. Em 1948, a Irmandade
Muçulmana participou na guerra contra
Israel. Entretanto, neste mesmo ano tentou
um golpe de estado contra a monarquia
egípcia, que foi rechaçado pelas forças do
governo.

Três guerras:  

Árabes X Israel

1 –Guerra da Independência  1948
2 –Guerra dos Seis Dias  1967
3-Guerra do YomKippur 1973

Radicalismo islâmico – Jihad e Sharia.

SEMANA 17 A 23 DE NOVEMBRO

Os “irmãos muçulmanos”
retaliaram, assassinando o
primeiro ministro, Pasha. A
partir de então, o governo
egípcio passou a perseguir os
líderes da Irmandade
Muçulmana e assassinou Al-
Banna no dia 12 de fevereiro
de 1949.
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Radicalismo islâmico – Jihad e Sharia.

SEMANA 17 A 23 DE NOVEMBRO

Após o assassinato de seu fundador, um
novo líder despontou na Irmandade
Muçulmana, Sayyid Qutb, ainda mais
radical que Al-Banna. Qutb havia morado
nos Estados Unidos e na Europa e
conhecia o modo de vida ocidental. Seu
ódio pelo ocidente se desenvolveu
sobretudo após o apoio que países
democráticos, como os EUA, deram à
criação do estado judaico na Palestina.
Entrou na Irmandade Muçulmana com o
objetivo de pôr em prática suas ideias,
desenvolvidas principalmente nos livros
“Os Marcos” e “Nossa luta contra os
judeus”.

Sayyid Qutb

Radicalismo islâmico – Jihad e Sharia.

SEMANA 17 A 23 DE NOVEMBRO

O conceito fundamental desenvolvido
por Qutb foi jahilya, que significa
ignorância, ou revolta. Revolta por parte
dos povos ocidentais que, segundo
Qutb, haviam pervertido os valores e a
moral advindas da religião. O radicalismo
islâmico nasceu dessa compreensão que
Qutb desenvolveu.
As liberdades e direitos, segundo esse ideólogo, vem de Deus
(Allah) e estão contidos no Alcorão, de onde é interpretada a
Sarhia, conjunto de leis expressamente antidemocráticas.

Radicalismo islâmico – Jihad e Sharia.

SEMANA 17 A 23 DE NOVEMBRO

Outra característica da Irmandade
Muçulmana é o pan-islamismo, que
pressupõe a Jihad islâmica, isto é, a
“guerra santa” contra o tipo de
comportamento que não leve em conta a
tradição islâmica e os preceitos do
Alcorão.

Radicalismo islâmico – Jihad e Sharia.

SEMANA 17 A 23 DE NOVEMBRO

Atualmente, a Irmandade Muçulmana atua em países como Egito,
Síria, Arábia Saudita, Jordânia, Líbano, Paquistão dentre outros.
O grupo terrorista radical palestino Hamas e a Al-Qaeda,
responsável pelos atentados de 11 de setembro, bem como o
Estado Islâmico, que atua entre o Iraque e a Síria, têm sua
fundamentação ideológica nas ideias de Sayyid Qutb e apoio de
grande parte dos membros da Irmandade Muçulmana.

Líder da Irmandade Muçulmana no 
Egito – Mohammed Badie

Membro do Estado Islâmico com a 
Bandeira do grupo
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Top Atualidades Semanal

BRASIL
POLÍTICA

Confusão no Congresso tem tiros e prisões

SEMANA 17 A 23 DE NOVEMBRO

Encontro da Marcha das Mulheres Negras com manifestantes pró-
intervenção militar termina com dois detidos. Um encontro entre
manifestantes favoráveis e contrários ao governo acabou em confusão com
tiros e prisões em frente ao Congresso Nacional nesta quarta-feira (18).

Confusão no Congresso tem tiros e prisões

SEMANA 17 A 23 DE NOVEMBRO

A confusão começou quando integrantes da Marcha Nacional das
Mulheres Negras passavam em frente ao Congresso, onde estão
acampados grupos que pedem o impeachment da presidente
Dilma Rousseff.
Segundo a PM, pelo menos 10 mil pessoas participavam da
marcha, e integrantes desse grupo, ao chegar ao Congresso,
teriam começado a arrancar e rasgar faixas com pedidos de
impeachment.

Revista Exame, http://goo.gl/B5aTqL , 18.11.2015

- Movimentos populares no Brasil

- Manifestações políticas

 Tumulto leva à prisão de dois policiais civis durante
marcha em Brasília

http://goo.gl/2jYe2n

Confusão no Congresso tem tiros e prisões

SEMANA 17 A 23 DE NOVEMBRO
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Brasil quer discutir acordos urgentes logo após eleição

SEMANA 17 A 23 DE NOVEMBRO

Folha de S. Paulo, http://goo.gl/Cv32L6 , 19.11.2015

Pauta inclui abertura comercial entre
Mercosul e EU e vendas de veículos

O governo brasileiro espera o nome do
vencedor da eleição presidencial
argentina, no próximo domingo (22), para
começar a tratar de temas considerados
“urgentes” com o vizinho. O segundo
turno é disputado entre o governista
Daniel Scioli e o oposicionista Maurício
Macri, e as pesquisas dão ao segundo
vantagem de seis a oito pontos.

- Eleição na Argentina

- Política na América do Sul

 Dilma parabenizará presidente eleito da Argentina por
vitória nas urnas

http://goo.gl/gpc4Io

SEMANA 17 A 23 DE NOVEMBRO
Brasil quer discutir acordos urgentes logo após eleição

Governo Alckimin aceita rediscutir plano se escolas forem 
desocupadas

SEMANA 17 A 23 DE NOVEMBRO

Folha de S. Paulo, http://goo.gl/rQ9lA3 , 19.11.2015

Os estudantes fizeram uma contraproposta, que deve ser analisada pelo
governo do Estado até segunda (23).
Segundo a Secretaria de Educação, 62 escolas foram invadidas até quinta
(19). Dessas, seis foram por integrantes do MTST (Movimento dos
Trabalhadores Sem Teto).

Estado propõe a alunos sair de colégios em
troca da suspensão temporária.
A gestão Geraldo Alckimin (PSDB) propôs
nesta quinta (19) suspender temporariamente
a reorganização da rede estadual de ensino
para a realização de debates, até o fim do
ano, se os alunos desocuparem as escolas.

- Reforma da Educação

- Movimentos populares

 59% dos paulistanos rejeitam reforma na educação
estadual

http://goo.gl/JacbjY

SEMANA 17 A 23 DE NOVEMBRO
Governo Alckimin aceita rediscutir plano se escolas forem 

desocupadas
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Top Atualidades Semanal

MUNDO 
GUERRA

França e Rússia se unem contra Estado Islâmico na Síria

SEMANA 17 A 23 DE NOVEMBRO

Puttin e Hollande definem ação
militar conjunta contra facção
responsável por atentados da
sexta (13) em Paris.
Os atentados que mataram 129
pessoas em Paris na última sexta-
feira (13) e a recente

Folha de S.Paulo, http://goo.gl/NzqhUX , 17.11.2015

Queda de um avião russo no Egito, com 224 pessoas a bordo, uniram
militarmente França e Rússia no combate à facção radical Estado Islâmico
em território sírio.
O acordo foi selado nesta terça-feira (17) numa conversa telefônica entre os
presidentes François Hollande e Vladimir Putin.

- Guerra civil da Síria

- Atentados terroristas

 Estado Islâmico pode causar terceira guerra mundial

http://goo.gl/JleBMy

França e Rússia se unem contra Estado Islâmico na Síria

SEMANA 17 A 23 DE NOVEMBRO
Ataques na Nigéria deixam ao menos 45 mortos

SEMANA 17 A 23 DE NOVEMBRO

Folha de S.Paulo, http://goo.gl/vaXU3o , 18.11.2015

Mulher-bomba de 11 anos estaria
envolvida num deles.
Duas mulheres-bomba mataram
15 pessoas em um atentado
suicida em um mercado de
celulares em Kano, centro urbano
do norte da Nigéria, informou nesta
quarta-feira (18) a polícia local. Ao
menos 53 pessoas ficaram feridas.

Na terça-feira (17), mais de 30 pessoas morreram e 80 ficaram feridas na
explosão de uma bomba na cidade de Yola, que fica no nordeste nigeriano –
região em que a milícia radical islâmica Boko Haram é bastante ativa.
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- Terrorismo

- Conflitos na África

 África não está preparada para lutar contra terrorismo, diz
UA

http://goo.gl/bUUiy1

Ataques na Nigéria deixam ao menos 45 mortos

SEMANA 17 A 23 DE NOVEMBRO Desafio da próxima semana

a) Itaú
b) Bradesco
c) Santander
d) Banco do Brasil
e) Banco Central

O HSBC anunciou a sua saída do Brasil em 2015. O banco
vai ficar apenas com segmentos de elite e empresariais. O
banco brasileiro que comprou as atividades do HSBC foi o:

DESAFIO DA SEMANA 

Apesar da terceira colocação, o Bradesco passou a ter a maior
folha salarial do setor, com mais de 115 mil empregados e cerca de
500 agências a mais que o Itaú. Na Bahia, o HSBC emprega cerca
de 500 funcionários, segundo o Sindicato dos Bancários da Bahia.
A entidade afirma acompanhar de perto toda a movimentação da
operação, já que, a partir de agora, cinco grupos passam a
controlar 90% das transações do Sistema Financeiro Nacional.

Resposta do desafio  - Alternativa : B

O Bradesco comprou as operações do HSBC no
Brasil por R$ 17,6 bilhões e se tornou o terceiro
maior banco do país em ativos, atrás do Banco do
Brasil e do Itaú. A operação, que une o quarto e o
sexto maiores bancos comerciais, cria um grupo
de R$ 1,3 trilhão em ativos, R$ 522 bilhões em
carteira de crédito e 31,4 milhões de correntistas.
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