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Papa simplifica anulação de casamento

Na maior reforma da lei de anulação de
casamento da Igreja Católica em mais
de dois séculos, o papa Francisco pediu
para que o novo procedimento termine
em até 45 dias nos casos mais simples.
Nesta terça-feira (8), o Vaticano divulgou
o documento redigido pelo pontífice,
conhecido como Motu Propiro – “de sua
própria iniciativa”, em latim - , que altera
a maneira como os católicos obtêm
anulações.
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As medidas valerão a partir de 8 de dezembro, quando começa o próximo
ano do Jubileu, que vai até 20 de novembro de 2016 e foi declarado como o
Ano Santo da Misericórdia.

SEMANA 08 A 14 DE SETEMBRO 
Papa simplifica anulação de casamento

Observação:
O catolicismo não reconhece o divórcio, portanto, os que se separam e
casam de novo são considerados pecadores pelo Vaticano e não têm
acesso a alguns dos sacramentos, como a comunhão.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/q6AQ7P , 09.09.2015
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Descontroles nas contas públicas faz agência S&P tirar 
do Brasil o selo de bom pagador

Após ameaçar rebaixar o Brasil, a agência de classificação de risco
Standard & Poor´s cumpriu a promessa e retirou o selo de bom
pagador do país, citando a "falta de habilidade" e "vontade" do
governo Dilma Rousseff ao submeter um orçamento deficitário ao
Congresso.
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A agência, que já havia
criticado deputados e
senadores por dificultar
o ajuste, agora passou
a questionar o
comprometimento e
coesão do governo
para arrumar as contas
públicas. Folha de São Paulo, http://goo.gl/xUcN2T ,10.09.2015

- Crise da economia brasileira

- Economia Internacional

 S&P corta rating do Brasil e retira selo de bom pagador do
país.

http://goo.gl/NcWHmS
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Descontroles nas contas públicas faz agência S&P tirar 

do Brasil o selo de bom pagador
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MUNDO 
Mercado Financeiro 

Banco Mundial vê risco de pânico se juros subir nos EUA
O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) corre o risco
de causar "pânico e tumulto" nos mercados emergentes caso opte por elevar
os juros na reunião de setembro de seu comitê de open market, e deveria
segurar o fogo até que a economia mundial esteja em posição mais firme,
alertou o economista-chefe do Banco Mundial.
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A crescente incerteza quanto ao crescimento
da China e seu impacto sobre a economia
mundial significam que uma decisão do Fed
de elevar sua taxa primária de juros pela
primeira vez desde 2006, na reunião da
semana que vem, teria consequências
negativas, disse Kaushik Basu ao "Financial
Times".

Folha de São Paulo, http://goo.gl/yTQ8BZ , 09.09.2015
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- Crise da economia mundial

- Economia dos países emergentes

 Juros nos EUA devem subir ainda neste ano, diz chair do
Fed.

http://goo.gl/EmG1XN
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Banco Mundial vê risco de pânico se juros subir nos EUA

Top Atualidades Semanal

BRASIL
Cotidiano 

Veto ao Uber passa na Câmara e segue para avaliação de 
Haddad

Folha de São Paulo, http://goo.gl/YebXlt , 10.09.2015

A Câmara de São Paulo aprovou nesta quarta-feira (9) o projeto
que proíbe aplicativos de transporte particular como o Uber. Com
43 votos favoráveis e 3 contrários, o texto que passou pela
segunda votação irá agora para sanção do prefeito Fernando
Haddad (PT), que deve aprová-lo.
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- Tecnologia da Informação

- Mobilidade Urbana

 Veto ao Uber passa na Câmara de SP e segue agora para
avaliação de Haddad.

http://goo.gl/D9N4Hk
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Veto ao Uber passa na Câmara e segue para avaliação de 

Haddad
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MUNDO 
Crise Migratória 

Sul-americanos acenam a refugiados Sírios

Apesar de dificuldades políticas e econômicas em que muitos se encontram,
governos da América do Sul prometem unir-se aos esforços internacionais
para receber refugiados da Síria após a divulgação da foto de uma criança
síria morta numa praia da Turquia ao tentar chegar na Europa.
A maior oferta de ajuda veio do país que vive a maior crise na região: a
Venezuela, assolada por um misto de recessão, desabastecimento e inflação
em três dígitos.
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- Países Latino-americanos

- Crise dos Refugiados

 Brasil recebeu mais de dois mil refugiados sírios desde
2011.
http://goo.gl/xskjKx
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Sul-americanos acenam a refugiados Sírios
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Câmara derruba proibição a doações de empresas 
privadas

SEMANA 08 A 14 DE SETEMBRO 

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira, 9, o
texto-base do projeto de Lei 5735, que trata da minirreforma
política. O texto aprovado, de relatoria do deputado Rodrigo Maia
(DEM-RJ), restabelece a doação de empresas a partidos, que havia
sido proibida pelos senadores. Os deputados ainda votam
destaques que podem alterar o teor da proposta.

Câmara derruba proibição a doações de empresas 
privadas

O Globo , http://goo.gl/VojsJy, 09.09.2015
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Na lista de mudanças propostas, o relator sugeriu ainda que se
rejeitem itens como: proibição do uso de cabos eleitorais, proibição
do uso de carros de som, revogação do prazo de domicílio eleitoral
mantendo a previsão vigente de um ano antes do pleito, previsão da
janela para mudanças de filiação partidária sem perda de mandato,
limitações à realização de pesquisas eleitorais e previsões da
instituição de federações partidárias.

- Reforma Política

- Oposição no Congresso

 Câmara derruba proibição de financiamento empresarial
para campanhas.

http://goo.gl/dRaa0f
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Câmara derruba proibição a doações de empresas 

privadas
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e

Os drones são aviões não
tripulados utilizados em
algumas operações militares,
como reconhecimento de
áreas geográficas, vigilância
contra manifestações urbanas
ou mesmo ações de ataque
bélico, com o objetivo de
evitar baixas de soldados,
que podem ocorrer nos
aviões tripulados.

Resposta do desafio: Alternativa     
No contexto da guerra ao terror, os drones vêm sendo utilizados
no ataque a locais específicos de países nos quais os governos
de algumas nações, principalmente os EUA, acreditam haver
pessoas suspeitas de terrorismo. O uso desse tipo de
equipamento, principalmente na guerra ao terror, conflito em que
não estão envolvidas nações e nem necessariamente exércitos
regulares, ocorre dentro de fronteiras de países que não estão em
guerra. São com estes objetivos que uma série de ataques a
países acusados de apoiar o terrorismo vem sendo realizada nas
décadas de 2000 e 2010, havendo inclusive investigações abertas
pela ONU para averiguar ataques no Paquistão, Iêmen,
Somália, Afeganistão e Palestina, cujas vítimas de ataques de
drones foram, em sua maioria, civis.
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