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Dilma Rousseff tem contas de 2014 reprovadas pelo TCU

SEMANA DE 06 a 12 DE OUTUBRO 

A presidente Dilma Rousseff teve as
contas de 2014 de seu governo
reprovadas pelo TCU (Tribunal de
Contas da União) por unanimidade
nesta quarta-feira (7). O tribunal, que é
composto por 9 ministros, concluiu que
a presidente descumpriu a
Constituição e as leis que disciplinam
os gastos públicos, o que impede a
aprovação da prestação de contas do
ano passado.
Com isso, ainda que não haja nenhum efeito imediato para Dilma,
politicamente sua situação se complica. O principal pedido de
impeachment em análise hoje na Câmara se ampara justamente
nas pedaladas fiscais, uma das irregularidades apontadas como
motivo para a reprovação das constas.

Dilma Rousseff tem contas de 2014 reprovadas pelo TCU

Folha de S. Paulo ; http://goo.gl/UMG6an,07.10.2015

SEMANA DE 06 a 12 DE OUTUBRO 

A oposição usará a rejeição para reforçar a tese de que a
presidente deve ser retirada do cargo por descumprir a lei. Isso
porque entre as irregularidades apontadas pelo órgão, algumas, em
tese, podem ser atribuídas a atos assinados pela mandatária, como
decretos aumentando despesas sem cobertura de receita e sem
aprovação dos parlamentares, o que é proibido.

O governo, por sua vez, descarta que a rejeição crie qualquer
condição para o impeachment.
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MUNDO
Política Internacional  

Obama pede desculpas por ataque a hospital

Folha de S. Paulo; http://goo.gl/al7lEv , 08.10.2015

SEMANA DE 06 a 12 DE OUTUBRO 

O presidente dos Estados Unidos,
Barack Obama, pediu desculpas à
organização Médicos Sem Fronteiras
pelo ataque aéreo que matou 22
pessoas, em um hospital operado pelo
grupo em Kunnduz, no Afeganistão.

O presidente internacional da entidade, Joanne Liu, contudo,
afirmou que o pedido de desculpas não será suficiente, pois se
trata de um crime de guerra, e a MSF espera que o governo
americano consinta com uma investigação independente por uma
comissão Internacional.
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- Política externa americana;

- Conflitos no Oriente Médio.

http://goo.gl/zRv2JH

SEMANA DE 06 a 12 DE OUTUBRO 

 EUA admitem que erraram ao bombardear hospital no
Afeganistão.

Obama pede desculpas por ataque a hospital
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Brasil
Governo de SP

Alckmin impõe sigilo e só vai expor falhas no metrô de SP 
após 25 anos 

Folha de S. Paulo, http://goo.gl/57bGLk 06.10.2015

SEMANA DE 06 a 12 DE OUTUBRO 

O governo de Geraldo Alckimin (PSDB) tornou sigilosos por 25
anos centenas de documentos do transporte público metropolitano
de SP. Devido ao carimbo de ultrasecreto no material, os paulistas
só poderão saber os motivos exatos de atrasos em obras de linhas
e estações, por exemplo, um quarto de século após a elaboração
de relatórios sobre os problemas.

Quase todas as obras do governo
Alckimin estão atrasadas. A promessa
de deixar a rede de metrô com 100
km, até 2014, feita no mandato
passado, só deve ser atingida no final
desta nova gestão.

- Governo do Estado de São Paulo;

- Trensalão.

http://goo.gl/oW8IUv

SEMANA DE 06 a 12 DE OUTUBRO 
Alckmin impõe sigilo e só vai expor falhas no metrô de SP 

após 25 anos 

 Governo Alckmin revoga sigilo de documentos do Metrô de
SP.
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MUNDO  
Economia 

Acordo de livre-comércio reúne 40% do PIB global e 
desafia a China

Folha de S. Paulo ; http://goo.gl/2NPa7O, 06.10.2015

SEMANA DE 06 a 12 DE OUTUBRO 

Após quase oito anos de negociações, foi anunciada a conclusão
da Parceria Transpacífica (TTP), o maior acordo regional de
comércio da história. EUA, Japão e os outros dez integrantes da
parceria formam cerca de 40% da economia mundial e o acordo
tem potencial para reescrever as regras do comércio mundial.

Além de reduzir barreiras comerciais com o corte de tarifas de
importação entre seus parceiros, o TTP facilita as transações ao
estabelecer regras uniformes para setores como investimentos,
ambiente, direitos trabalhistas e propriedade intelectual.

Acordo de livre-comércio reúne 40% do PIB global e 
desafia a China

Folha de S. Paulo ; http://goo.gl/2NPa7O, 06.10.2015

SEMANA DE 06 a 12 DE OUTUBRO 

Para entrar em vigor o acordo terá de ser ratificado pelos
Legislativos dos 12 países, o que nos EUA não deverá ser fácil,
sobretudo em meio à corrida presidencial – na Austrália e no
Canadá, ele também deverá enfrentar oposição parlamentar.

- Economia internacional;

- Blocos econômicos.

http://goo.gl/IsBE63

SEMANA DE 06 a 12 DE OUTUBRO 
Acordo de livre-comércio reúne 40% do PIB global e 

desafia a China

 Países do Pacífico fecham acordo de livre comércio.
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BRASIL 
Economia

Jornal do Comércio - UOL, http://goo.gl/wRd4a7 07.10.2015

País cai da 7ª para 9ª maior economia global

SEMANA DE 06 a 12 DE OUTUBRO 

Com recessão e a valorização do
dólar, o Brasil vai terminar o ano
como a nona economia do mundo,
segundo o FMI. O país, que tinha o
sétimo maior PIB do mundo, não
apenas será ultrapassado pela
Índia, como o próprio Fundo já previa
em suas projeções de abril, mas
também ficará atrás da Itália.

A última vez que o Brasil não ficou entre as oito maiores economias globais
foi em 2007. Naquele ano, o país tinha o décimo PIB global. Mas a crise
americana veio logo a seguir, arrastando a economia da Europa,
principalmente da Espanha e da Itália.

- Crise da economia brasileira;

- PIB brasileiro.

http://goo.gl/GizBLQ

SEMANA DE 06 a 12 DE OUTUBRO 
País cai da 7ª para 9ª maior economia global

 PIB do Brasil deve recuar 3% em 2015 e 1% em 2016, prevê
FMI

Top Atualidades Semanal

MUNDO 
Política Oriente Médio 

Av. São Luís, 86 - 2° andar - São Paulo - SP - Tel. 11-3129-4356 ou 11-3231-0029 www.neafconcursos.com.br



Oriente Médio vive temor de nova intifada

Folha de S. Paulo; http://goo.gl/cmhuaj, 07.10.2015

SEMANA DE 06 a 12 DE OUTUBRO 

A quantidade de ataques a israelenses por palestinos tem crescido
em Jerusalém e na Cisjordânia nas últimas três semanas. Há
também mais protestos, muitos com pedras e coquetéis molotov.
Parte dos observadores vê na escalada uma nova intifada, dez
anos após o fim da segunda (2000-05), que deixou quase mil
mortos do lado israelense e 3.200 do palestino segundo a ONG
israelense B'Tselem.

Para os governos, porém, é cedo para evocar a palavra, que
remete a uma rebelião popular generalizada com apoio de líderes
palestinos.

Oriente Médio vive temor de nova intifada

Folha de S. Paulo; http://goo.gl/cmhuaj, 07.10.2015

SEMANA DE 06 a 12 DE OUTUBRO 

O dominó de incidentes mais recente
começou no dia 1º deste mês, quando
palestinos mataram dois israelenses em
um carro na frente de seus quatro filhos,
na Cisjordânia. Dois dias depois, Halabi
cometeu os dois assassinatos e outro
palestino esfaqueou um israelense em
Jerusalém, sendo morto em seguida.

Desde então, em manifestações na Cisjordânia, dois palestinos
morreram (inclusive um menino de 13 anos ) e cerca de 600 foram
feridos, segundo a agência palestina Maan. Nesta terça, protestos
de árabes-israelenses ocorreram em Jaffa, subúrbio de Tel Aviv, no
primeiro distúrbio fora dos territórios palestinos.

- Oriente Médio;

- Questão palestina.

http://goo.gl/959Jaj

Oriente Médio vive temor de nova intifada

SEMANA DE 06 a 12 DE OUTUBRO 

 Oriente Médio: Fantasma da Intifada volta a assombrar
israelenses.
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DESAFIO DA SEMANA 

Resposta do desafio  - Alternativa :  E
Por 138 votos a nove, a
Assembleia Geral da ONU
aprovou nesta quinta-feira uma
ascensão do status dos
palestinos nas Nações Unidas,
de "entidade observadora" a
"Estado observador não-
membro".

O Brasil está entre os países que votaram a favor da medida, que
precisava apenas de maioria simples para ser aprovada. A maior
oposição veio de EUA e Israel, que estão entre os nove membros
que votaram contra. Os países que se abstiveram somam 41.

DESAFIO DA SEMANA 

Resposta do desafio  - Alternativa :  E

O pleito se segue a uma fracassada tentativa dos
palestinos de integrar a ONU como membros
permanentes, em 2011, quando não obtiveram
apoio do Conselho de Segurança da ONU. O
presidente palestino Mahmoud Abbas disse mais
cedo que essa seria a "última chance" de uma
solução para o conflito com Israel. Ele havia
solicitado que a comunidade internacional desse
uma "certidão de nascimento" para a Palestina.

O consumo de água doce e potável no mundo inteiro é cada vez
maior. Os países ricos e industrializados são os maiores
consumidores e podem num futuro não muito distante, travessar
grandes dificuldades em captar essa água. Esse consumo passou
a ser medido com mais detalhe a partir do início do século XXI, e
recebe o nome de

a) Stress hídrico.
b) Pegada hídrica.
c) Percentual hídrico.
d) Big hídrico.
e) Consumo hídrico.

Desafio da próxima semana

Av. São Luís, 86 - 2° andar - São Paulo - SP - Tel. 11-3129-4356 ou 11-3231-0029 www.neafconcursos.com.br




