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Entenda o caso:
O livro de Paulo Cesar de Araújo, sobre o cantor Roberto Carlos,
saiu de circulação em 2007 após acordo judicial entre as duas
partes. A partir desse fato, o debate ficou associado à figura de
Roberto Carlos. O artista virou uma espécie de porta-voz da causa.
Roberto foi um dos criadores do Procure Saber, associação que
reuniu ainda Caetano Veloso, Chico Buarque, Gil e Milton
Nascimento.
Proibições de biografias são notícias no Brasil há anos.
O grupo, que encampou a tese da autorização prévia, perdeu apoio
na opinião pública e se distanciou da causa à medida que o debate
tornou-se nacional e avançou no Supremo Tribunal Federal. Em
2012, a Anel (Associação Nacional de Editores de Livros) entrou
com uma ação na corte questionando a constitucionalidade da
autorização prévia.

SEMANA 09 A 15 DE JUNHO
STF decide liberar publicação de biografias sem autorização prévia Embora a liberdade de

expressão seja
assegurada pela
Constituição, desde 2002 o
Código Civil prevê que
qualquer biografia – livro
ou filme - tem de ter aval
do biografado, quando
vivo, ou de sua família ou
herdeiros, para ter
autorização de veiculação.
Se o personagem ou sua
família sentirem que um
trabalho traz dano à honra
do biografado, pode
recorrer à Justiça e tirá-la
de circulação.
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Por unanimidade, o STF derruba a censura prévia. Não será mais
possível ao biografado ou a seus herdeiros vetar previamente a
publicação de uma obra, mas estes podem ajudar ou não com
documentos e entrevistas conforme concordem ou discordem da
obra.
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Era no Código Civil que o grupo
Procure Saber se baseava para
exigir a autorização prévia. O
deputado Newton Lima (PT-SP),
criou em 2011 um projeto de lei
(PL 393/2011) para autorizar a
publicação de biografias sem a
necessidade de autorização
prévia do biografado ou de sua
família.
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Itamaraty lamenta decisão da Turquia de chamar embaixador
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O Itamaraty divulgou nesta terça-feira, 9, uma nota em que lamenta a
decisão do governo da Turquia de chamar para consultas seu embaixador
no Brasil, Hüseyin Diriöz, depois de o Senado brasileiro ter aprovado um
voto de solidariedade ao povo armênio pelas mortes ocorridas durante a
primeira guerra mundial. No texto, o Ministério das Relações Exteriores
ainda critica o tom do texto divulgado à imprensa pela Chancelaria Turca.

Revista Digital de Notícias, http://goo.gl/0FmYGg, 09/06/2015

A moção foi aprovada na semana passada
e diz que o texto é uma “homenagem às
vítimas e reconhece a contribuição para a
formação econômica, social e cultural do
Brasil de milhares de brasileiros
descendentes de refugiados” no centenário
das mortes, classificadas de genocídio
pelos armênios. A Turquia reconhece as
mortes, mas rejeita a classificação.

- Massacre histórico do povo armênio.

- Diplomacia do Brasil com a Turquia

- Moção de solidariedade ao povo armênio do Senado federal
http://goo.gl/zdMJ1H

Itamaraty lamenta decisão da Turquia de chamar embaixador
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Merkel pede reunião com Dilma em cúpula
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A presidente Dilma Rousseff
deve se reunir com a
chanceler alemã, Angela
Merkel, nesta quarta (10)
durante encontro em
Bruxelas (Bélgica) entre
dirigentes da União Europeia
e da Celac (Comunidade dos
Estados Latino-Americanos e
Caribenhos).

Dilma quer acelerar as negociações para o acordo comercial entre o 
bloco europeu e o Mercosul, cuja negociação se arrasta há 15 anos.

Folha de são Paulo, http://goo.gl/ix22ih, 09/06/2015
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- Relações políticas entre Brasil e Alemanha.

- Relações internacionais e economia mundial.

- Por que os líderes europeus querem conversar com Dilma?
http://goo.gl/yKAICd

Merkel pede reunião com Dilma em cúpula
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G7 firma compromisso para acabar com uso de combustíveis 
fósseis até 2100

SEMANA 09 A 15 DE JUNHO

A cúpula dos países mais
industrializados do mundo, G7,
encerrada nesta segunda-feira
(08/06), se destacou pelo
compromisso do grupo contra o
aquecimento global. Entre os
posicionamentos mais significativos
está a meta de acabar, ou reduzir
significativamente, o uso de
combustíveis fósseis até 2100.

Opera Mundi, http://goo.gl/pC8tXt, 08/06/2015

Os compromissos assumidos são considerados “fundamentais”
para que a Cúpula do Clima de Paris, que será realizada no final
deste ano e substituirá o Protocolo de Kyoto, tenha êxito.

- Meio ambiente mundial.

- Aquecimento global.

- Guia de Energia Global da BBC
http://goo.gl/9h8ioD

G7 firma compromisso para acabar com uso de combustíveis 
fósseis até 2100
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CNJ aprova cota para negros em concursos para 
servidores e juízes
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O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou nesta terça-feira
uma resolução reservando 20% das vagas de concursos do
Judiciário para negros. A regra vale para candidatos a servidores e
juízes em concursos com pelo menos três vagas oferecidas. Já
havia cotas para negros em concursos para servidores do Supremo

O Globo, http://goo.gl/Vi4kfH, 09/06/2015

Tribunal Federal (STF) e para o CNJ.
A resolução também prevê que, em
cinco anos, haverá a segunda edição
do censo do Poder Judiciário, quando
poderão ser revistos o percentual de
vagas reservadas. Segundo o primeiro
censo do Judiciário, divulgado no ano
passado, 1,4% dos 16,8 mil dos juízes
brasileiros se declara preto.

- Concursos públicos.

- Racismo.

- Janine: “Cotas serão necessárias enquanto houver racismo”
http://goo.gl/yKAICd

CNJ aprova cota para negros em concursos para 
servidores e juízes
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HSBC anuncia venda e fim de atividades no Brasil e na 
Turquia
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As mudanças são parte de um plano de reestruturação para
economizar entre US$ 4,5 bilhões e US$ 5 bilhões até 2017. O
objetivo do banco é concentrar a atuação na Ásia, principalmente
na China e na Índia.

G1, http://goo.gl/XowBmn, 09/06/2015

O banco britânico HSBC anunciou nesta
terça-feira (9) que vai vender unidades e
encerrar quase todas as suas atividades
no Brasil e na Turquia até 31 de dezembro
de 2016. Uma "participação modesta"
será mantida no Brasil para atender
grandes clientes corporativos.

- Economia brasileira e mundial.

- Aumento do desemprego no Brasil.

- Após prejuízo e envolvimento em escândalo, HSBC anuncia que
deixará o Brasil
http://goo.gl/KZpzNc

HSBC anuncia venda e fim de atividades no Brasil e na 
Turquia
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A exatos 200 dias do início da Conferência das Nações Unidas para
Mudanças Climáticas, COP21, que será realizada na capital da França,
lideranças do setor empresarial e público vão se reunir na cidade para a
realização do Business & Climate Summit 2015 – Paris*.

Resposta do desafio: Alternativa  a

No primeiro dia do evento, o tema dos debates será “Visão de uma
sociedade de baixo carbono e Soluções de Negócios rumo a uma
Economia de Baixo Carbono”. Entre os tópicos a serem abordados
estão energia, mobilidade urbana, eficiência energética, segurança
alimentar e florestas.

Os participantes do encontro, que
acontecerá nos dias 20 e 21/05, na sede da
Unesco, discutirão estratégias e ações para
acelerar o desenvolvimento e a
implementação imediata de uma economia
de baixo carbono.

Já o segundo dia de encontro terá como foco “Da Visão à Ação –
Acelerando a Implementação das Soluções”. Nas reuniões
plenárias, entrarão em pauta inovações tecnológicas, produção e
consumo e construção da capacitação e resiliência.
Entre os nomes já confirmados que participarão do evento estão:
- Paul Polman, presidente da Unilever
- Felipe Calderon, ex-vice presidente do México
- Laurent Fabius, ministro de Relações Exteriores da França
- Christiana Figueres, secretária-executiva do INPCC
- Marcello Castelli, presidente da Fibria
- Brice Lalonde, conselheiro especial do Pacto Global
- Jean-Pascal Tricoire, presidente da Schneider Electric

O Business & Climate Summit 2015 é promovido pelo Pacto Global
da França e tem o Planeta Sustentável como um de seus parceiros.
A iniciativa francesa faz parte de um movimento internacional do
setor empresarial, criado no ano 2000, pelas Nações Unidas. O
Global Compact tem como objetivo mobilizar organizações e
empresas a adotar práticas de negócios sustentadas em valores
fundamentais nas áreas de direitos humanos, relações de
trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.
No Brasil, mais de 600 companhias são signatárias da iniciativa,
através da Rede Brasileira do Pacto Global.

Em setembro do ano passado, durante a Conferência da ONU para
o Clima, em Nova York, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban
Ki-moon conclamou líderes empresariais à mobilização e ação para
que um novo e significativo acordo climático global seja fechado em
dezembro de 2015, em Paris. Somente com o compromisso de
todos os países em reduzir suas emissões de carbono será
possível manter a elevação da temperatura do planeta em até 2ºC.
O encontro do Pacto Global da França é uma resposta ao pedido
de Ban Ki-moon. Depois dos dois dias de debates, será elaborada
uma série de recomendações, a serem apresentadas a tomadores
de decisão e negociadores da COP21.

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



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




