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Bloqueio frustra visita de Aécio à Venezuela

A comitiva de senadores brasileiros que foi à Venezuela tentar visitar
políticos presos voltou ao Brasil no início da madrugada desta sexta-
feira (19). O grupo desembarcou na Base Aérea de Brasília pouco
depois de meia-noite.

SEMANA 16 A 22 DE JUNHO

Os parlamentares viajaram ao país vizinho nesta quinta (18), mas
decidiram retornar sem cumprir a agenda planejada por causa da
dificuldade de sair do Aeroporto de Caracas.
O Ministério das Relações Exteriores disse que o governo brasileiro
lamentou os "incidentes" que frustaram a visita de senadores a
opositores presos do regime do presidente Nicolás Maduro.

SEMANA 16 A 22 DE JUNHO

Após desembarcar em Brasília, o senador Aécio Neves (PSDB-MG)
afirmou que o ocorrido na Venezuela é "inadmissível" e disse que a
oposição irá exigir uma posição "dura" do governo brasileiro.
Aécio disse esperar que, "no mínimo", o embaixador do Brasil na
Venezuela seja chamado de volta ao para dar explicações. Na
diplomacia, esse ato significa que um país está em total desacordo
com o outro.
Presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o
senador Aloysio Nunes (PSDB-SP), falou que Dilma Rousseff deve
"tirar as consequências" do episódio e reagir "duramente".
A Comissão de Relações Exteriores deve convocar para depor ao
Senado o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira,e o
embaixador brasileiro na Venezuela, Rui Pereira.

SEMANA 16 A 22 DE JUNHO

G1, http://goo.gl/8Ijsaz, 19/06/2015

“Fomos sitiados e impedidos de cumprir o objetivo da nossa 
missão. Isto é um claro incidente diplomático da mais alta 

gravidade”  Aécio Neves (PSDB)

“Chávez não morreu, multiplicou-se”  Grito dos militantes
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MUNDO 
Meio Ambiente

Em encíclica, papa responsabiliza ricos por problemas 
ambientais

Alvo de expectativa e polêmicas antes mesmo de ser lançada, a
nova encíclica do papa Francisco, que aborda questões ambientais

Batizado de "Laudato Si" ("Louvado
sejas", em italiano medieval), o
documento empresta o título e parte do
conteúdo do Cântico das Criaturas,
poema de são Francisco de Assis no
qual ele chama Sol, Lua e Terra de
irmãos.
Apesar do lirismo, a encíclica, dirigida ao
mundo todo e não só aos católicos, faz
um ataque contundente à forma como as
nações, sobretudo as mais ricas, lidam
com a questão ambiental.
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Paraíba, http://goo.gl/34t2lK, 16/06/2015

- Meio ambiente mundial ameaçado.

- Poderio da Igreja Católica diante de questões mundiais.

- Encíclica Laudato Si’na íntegra
http://goo.gl/auFTbZ

Em encíclica, papa responsabiliza ricos por problemas 
ambientais

SEMANA 16 A 22 DE JUNHO
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Homem branco abre fogo e mata 9 em igreja de 
comunidade negra nos EUA
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Um tiroteio em uma igreja da comunidade negra na cidade de
Charleston, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, deixou nove
mortos e um ferido na noite desta quarta-feira (17). O tiroteio
ocorreu na Emanuel African Methodist Episcopal Church, uma das
mais antigas igrejas da comunidade negra dos EUA. Denmark
Vesey, um dos fundadores do templo, liderou uma revolta de
escravos fracassada em 1822.
Após o ataque, uma ameaça de bomba
chegou à polícia local, que isolou o
quarteirão onde está localizada a igreja.
O homem abriu fogo durante uma
sessão de estudos bíblicos, muito
frequentes nas igrejas do sul dos
Estados Unidos, tanto durante a
semana como aos domingos.

G1, http://goo.gl/vXDgnO, 18/06/2015

- Racismo.

- Suspeito de matar nove em igreja da comunidade negra nos EUA é
preso
http://goo.gl/Xjwqni

SEMANA 16 A 22 DE JUNHO

Homem branco abre fogo e mata 9 em igreja de 
comunidade negra nos EUA

Top Atualidades Semanal

BRASIL 
Sociedade

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



Menina é apedrejada na saída de culto de candomblé no Rio
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UOL, http://goo.gl/7TsCF2, 16/06/2015

Uma menina de 11 anos foi ferida por uma pedra na cabeça ao
deixar um culto de candomblé na Penha, zona norte do Rio de
Janeiro. Segundo testemunhas, a menina foi atacada por
evangélicos e foi vítima de intolerância religiosa. Com a pedrada, a
jovem chegou a desmaiar e perder momentaneamente a memória.
Os autores da pedrada, que seriam dois homens, conseguiram
fugir. Pouco antes da agressão, eles teriam xingado e provocado os
adeptos do candomblé que estavam com a menina.

- Intolerância contra religiões de matriz africana.

- Recrudescimento da violência por parte de grupos
fundamentalistas.

- Membros de várias religiões protestam no Rio contra intolerância
http://goo.gl/vqc2Ke

Menina é apedrejada na saída de culto de candomblé no Rio
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Comissão da Câmara aprova redução da maioridade penal 
para crimes violentos

SEMANA 16 A 22 DE JUNHO

Uma comissão da Câmara dos
Deputados aprovou a redução da
maioridade penal de 18 para 16 anos
para crimes violentos. A proposta
segue agora para votação em
plenário, e o texto só passou depois
de muita negociação. O presidente
da Câmara costurou esse acordo
com vários partidos, incluindo o
PSDB. O PT é contra. Pela proposta,
a redução da maioridade valeria para
crimes violentos, como estupro,
roubo seguido de morte, violência
contra crianças e idosos.

Mas os jovens devem cumprir a pena separados dos outros presos.
Os lugares devem ser providenciados pela União e pelos estados.

G1, http://goo.gl/2GnTYl, 18/06/2015
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- Justiça brasileira.

- Redução da maioridade penal legalizaria pornografia e álcool aos 16
anos
http://goo.gl/t95OUx
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Comissão da Câmara aprova redução da maioridade penal 

para crimes violentos
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Presidente da Câmara dos Deputados recebe grupos 
pró-impeachment
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O Sul, http://goo.gl/dtvCk8, 16/06/2015

Após subir o tom contra o PT, em reação a críticas de militantes do
partido, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha
(PMDB-RJ), recebeu na segunda-feira (15), em São Paulo,
representantes de movimentos que pedem o impeachment da
presidenta Dilma Rousseff.
Desde que assumiu o posto, ele tem
articulado uma série de derrotas para o
governo e tem avançado com uma
pauta na contramão da agenda do
Planalto, como a redução da maioridade
penal e a revisão do estatuto do
desarmamento, além de articulado uma
reforma política contrária ao governo.

- Impopularidade do governo Dilma Roussef.

- Tensões entre Câmara de Deputados e Senado.

- Grupos anti-Dilma agora buscam ‘padrinhos’ para o impeachment
http://goo.gl/Fc6Qx0

Presidente da Câmara dos Deputados recebe grupos 
pró-impeachment
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A reunião deveria discutir questões como verba para a educação e
custo por aluno na rede municipal de São Paulo. Virou, porém, uma
disputa polarizada entre defensores da “família tradicional” e
defensores da diversidade.

Resposta do desafio: Alternativa b  

O motivo da discórdia na
comissão de Finanças e
Orçamento da Câmara, nesta
quarta (10), foram trechos do
Plano Municipal de Educação
que preveem mecanismos para
denunciar casos de violência e
discriminação por etnia,
deficiência, religião e, também,
gênero.

Religiosos, inclusive
Odilo Scherer, arcebispo
de São Paulo, viram no
plano uma tentativa de
anular a diferença entre
meninos e meninas. Os
idealizadores negam,
mas, em meio à
discórdia, os vereadores
da comissão de
Finanças acabaram
retirando trechos com as
expressões “gênero”,
“orientação sexual” e
“sexualidade”.

http://goo.gl/ET4WPG, 11/06/2015
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