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O Senado dos Estados Unidos não chegou a um acordo para
estender o programa de vigilância do país, em sessão
extraordinária realizada neste domingo (31). Sem a prorrogação da
chamada Lei Patriótica (Patrioct Act), que expira às 0h00 desta
segunda-feira (01h da manhã no horário de Brasília), o serviço de
coleta de dados tefefônicos não autorizados dos cidadãos pela
Agência Nacional de Segurança (NSA, na sigla em inglês) será
suspenso.

SEMANA 02 A 08 DE JUNHO
Sem acordo no Senado, programa de vigilância dos EUA será 

suspenso
Sem o acordo, os senadores votaram para a reforma do sistema de
vigilância autorizando a Câmara dos Deputados a debater a "Lei da
Liberdade" (Freedom Act), que restringe o acesso às informações
das pessoas por parte do governo. Foram 77 votos favoráveis e 17
contra, repetindo vitória anterior ocorrida na Câmara dos
Deputados americana.
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O projeto prevê fim da coleta
em massa de registros
telefônicos de cidadãos
americanos pela Agência
Nacional de Segurança (NSA,
na sigla em inglês). "A Lei
Patriótica expirará esta noite",
disse o senador republicano
Rand Paul.
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Patrioct Act

O acesso as informações foi permitido pelo "Patriot Act",
sancionado em lei pelo ex-presidente republicano George W. Bush
após os ataques de 11 de setembro de 2001 contra os Estados
Unidos, e vai expirar à meia-noite deste domingo, obrigando a NSA
a desligar um enorme sistema de vigilância.

Com a liberação do Senado, a Câmara poderá iniciar os debates
para definir a nova legislação, chamada de "Freedom Act", que vai
substituir o atual acesso às informações por um sistema de busca
de dados mantidos por companhias de telefone, em situações
analisadas caso a caso. Essa será uma das mudanças mais
significativas decorrentes das revelações não autorizadas do
antigo funcionário terceirizado da NSA, Edward Snowden.

G1, http://goo.gl/eQKu8J, 01/06/2015
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O presidente Barack Obama apoia o
“USA Freedom Act”, que está
alinhado à proposta que ele fez em
março. A Câmara aprovou um
projeto semelhante no ano passado,
mas ele foi rejeitado pelo Senado.

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



SEMANA 02 A 08 DE JUNHO

Escândalo de corrupção derruba o presidente da FIFA 
Joseph Blatter

Conar recebe reclamações sobre propaganda com casais 
gays

Brasil cobra de Argentina proposta à UE

Tribunal italiano dá aval à extradição de Pizzolato

Top Atualidades Semanal

MUNDO 
Relações Internacionais

Brasil cobra de Argentina proposta à UE
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O Brasil propôs à Argentina avaliar uma oferta mínima, já acordada entre
os demais parceiros do Mercosul, para destravar a arrastada negociação
de abertura de mercados com a União Europeia.
O assunto, que causa mal-estar político, está sendo tratado pelas
presidentes dos dois países, e o prazo para haver acordo é quinta-feira
(11). Neste dia, representantes do Brasil vão se reunir com negociadores
da UE para tentar fixar um cronograma entre os dois blocos.
Apesar do desejo de ampliar exportações
para o mercado europeu, o Palácio do
Planalto descarta, por ora, apresentar
proposta individual à UE. Auxiliares
presidenciais com acesso às
negociações afirmam que nenhum gesto
que exclua a Argentina será feito antes de
outubro, quando o país vizinho elege um
novo presidente.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/u5BRnI, 05/06/2015

- economia brasileira.

- negócios com a EU.

- Quatro enigmas da economia da América Latina em 2015
http://goo.gl/igyIah
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Tribunal italiano dá aval à extradição de Pizzolato
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Um tribunal administrativo italiano decidiu que Henrique Pizzolato
deve ser extraditado para o Brasil ao negar recurso impetrado pelo 
ex-diretor do Banco do Brasil, condenado a 12 anos e 7 meses de 
prisão no escândalo do mensalão.

O resultado do julgamento abre
caminho para que o Ministério da
Justiça da Itália fixe uma nova
data para a operação, o que
deve acontecer nesta sexta-feira
(5). A partir de então, o Brasil
terá um prazo de 20 dias para
efetivá-la.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/lzScsx, 05/06/2015

- política internacional e brasileira.

- Extradição de Pizzolato pode chegar à Corte Europeia, diz
procurador
http://goo.gl/v4jnEl
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Tribunal italiano dá aval à extradição de Pizzolato
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Conar recebe reclamações sobre propaganda com casais gays
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O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar)
informou que abriu um processo para avaliar as denúncias
recebidas sobre a propaganda Casais, veiculada pela empresa O
Boticário para o Dia dos Namorados. O Conar recebeu cerca de 30
reclamações de consumidores, o que provocou a abertura do
processo. Com a repercussão do caso, o número de queixas
chegou a cerca de 300.

A campanha mostra casais
homossexuais e heterossexuais
trocando presentes no Dia dos
Namorados. De acordo com o Conar,
a maioria dos denunciantes acha que
a campanha desrespeita a família.

EBC, http://goo.gl/XuvGki, 03/06/2015

- Pressão de grupos religiosos.

- Direitos LGBT.

- 7 comerciais que mostraram o amor gay antes da polêmica com O
Boticário
http://goo.gl/IbWDgt

- Gays, lésbicas, o boticário e uma guerra ideológica!
http://goo.gl/PqT55y
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Escândalo de corrupção derruba o presidente da FIFA 
Joseph Blatter
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A pressão era insuportável.
Joseph Blatter deixa a presidência
da FIFA quatro dias depois de ter
sido reeleito com o apoio de
quase dois terços dos delegados
das federações nacionais. A
votação de sexta-feira passada
permitiu que ele continuasse por
mais quatro anos à frente do
futebol mundial.

El Pais, http://goo.gl/Qrri1W, 02/06/2015

Mas Blatter, de 79 anos, anunciou na terça-feira que vai convocar
um congresso extraordinário para eleger um novo presidente. A
renúncia abre um período cheio de incertezas. E para renovar o
futebol mundial não é suficiente apenas a saída de seu presidente,
mas uma profunda reforma da instituição.

- política internacional e brasileira.

- esportes.

- Escândalo da Fifa: ponto a ponto
http://goo.gl/wnWaq3

SEMANA 02 A 08 DE JUNHO
Escândalo de corrupção derruba o presidente da FIFA 

Joseph Blatter
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Desafio da semana
Leia com atenção a reportagem do portal R7 de 27/05
“O estudo indica que o desmatamento foi de 183 km² nos
remanescentes florestais dos 17 Estados abrangidos pelo bioma,
no período de 2013 a 2014. No período anterior, a devastação
havia chegado a cerca de 240 km². Os Estados que mais
desmataram foram o Piauí (56,2 km²), Minas Gerais (56 km²) e
Bahia (46 km²). Ainda assim, em relação ao período anterior, os
três Estados registraram redução de 15%, 34% e 2%,
respectivamente”.
A reportagem acima, comenta que houve redução de até 24% na
devastação dessa vegetação típica do Brasil, o que representa uma
ótima notícia. O bioma em questão é

a) Floresta Amazônica
b) Cerrado
c) Caatinga
d) Mata Atlântica
e) Floresta de Araucárias

A Mata Atlântica é um bioma de floresta tropical que abrange a
costa leste, sudeste e sul do Brasil, leste do Paraguai e a província
de Misiones, na Argentina. Antes da chegada dos europeus no
continente, esse bioma era mais rico em espécies do que a floresta
amazônica.

Resposta do desafio: Alternativa d  

A partir do século XIX, a floresta foi
rapidamente devastada, principalmente
no estado de São Paulo por causa do
avanço da cultura do café. Atualmente é
o bioma florestal mais devastado do
Brasil, restam apenas 7% dela no
território brasileiro. Sua maior área
preservada pode ser encontrada no
Vale do Ribeira, estado de São Paulo.

Importante lembrar que no domínio desse ecossistema, vivem hoje 72% da
população brasileira, o que ajuda a entender porque ela foi tão devastada.
Sendo assim, o próximo passo é recuperar as áreas de preservação
permanente ao longo de corpos hídricos. Sem isso, o abastecimento de
água nas maiores cidades do país seguirá sob ameaça.

Segundo a reportagem da Folha de
São Paulo (28/05, Caderno A2), a
Mata Atlântica vem se recuperando.
A reportagem afirma que a maioria
dos 17 Estados abrangidos pela
floresta apresentou desmatamento
inferior a 1 km quadrado em 2014.
Em termos práticos, o feito
corresponde à almejada taxa zero
de destruição.
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