
ATUALIDADES
PROFESSOR MARCOS JOSÉ

Material: Raquel Basilone
Com novo projeto, Senado deve travar maioridade penal

Procuradoria do DF abre investigação formal contra Lula por 
suposto tráfico de influência

Europa impõe mais austeridade à Grécia

Sonda chega ao ponto mais próximo de Plutão após nove 
anos de viagem

SEMANA 14 A 20 DE JULHO

PIB chinês surpreende e cresce 7% no 2º. trimestre

Irã e potências assinam acordo nuclear histórico

Irã e potências assinam acordo nuclear histórico

SEMANA 14 A 20 DE JULHO

Top Atualidades Semanal
DESTAQUE

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



Histórico

O programa nuclear iraniano começou nos anos 1970  com o apoio 
dos EUA. Em 1979, ocorre a Revolução  Islâmica no Irã. Sobe ao 
poder o aiatolá  Khomeini, líder supremo dos xiitas no país. Os 
interesses do Irã se chocam com os dos EUA e Israel, 
principalmente porque o país dos aiatolás quer construir um arco 
xiita no Oriente Médio. 
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O Irã passa a dar continuidade do seu programa nuclear, também passa
a patrocinar grupos terroristas inimigos de Israel, como o Hezbollah. Em
2001, após os atentados nos EUA, o Irã entra na lista do “Eixo do Mal”.
Afeganistão e Iraque são invadidos pelos americanos, os dois países
fazem fronteira com o Irã. O programa nuclear se intensifica e as
acusações de tentativa de desenvolver uma arma nuclear também. O
país passou a ser alvo de sanções econômicas.
Em 2010, um acordo tentou ser costurado com a ajuda do Brasil e da
Turquia. Os EUA não aceitam. Surpreendentemente, em novembro de
2013, é anunciado a preliminar de um acordo entre o P5+1 (C,S,O.),
formado pelo Conselho de Segurança da ONU e a Alemanha, com o
governo do Irã. No mesmo ano, em junho, é eleito um novo presidente no
país, Hassan Rouhani, mais tolerante e menos radical que o antigo
presidente Mahmoud Ahmadinejad.

Em troca , o país deve ter
alívio nas sanções
econômicas que vem
sofrendo, sendo o embargo
do petróleo o mais
importante. Além das críticas
de Israel, a Arábia Saudita
também criticou o pré-acordo.
Outros descontentes são os
congressistas republicanos
nos Estados Unidos.
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Em 2014, o acordo avança apesar dos protestos de Israel. O
Estado judeu é o maior crítico desse acordo, a quem ele chama de
totalmente equivocado. O Irã deve eliminar seus estoques de
urânio enriquecido acima de 20%. Os novos estoques de urânio
devem ser enriquecidos a 5% apenas. Não deve mais construir
novas centrifugas e outras usinas.

O Irã possui dois aliados importantes: a Síria de B. Al Assad e a
Rússia de V. Putin. O país sempre apoiou a causa dos palestinos
e não tem relações diplomáticas com Israel. Apesar das críticas
ao programa nuclear, o país nunca afirmou que construiria um
artefato militar nuclear, mas criava barreiras para a inspeção da
Agência Internacional de Energia Atômica.
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Com o acordo atual, o Irã será inserido na
economia global, introduzindo no mercado
mundial mais de 77 milhões de
consumidores. Também poderá provocar
queda no preço do barril de petróleo, o que
não é interessante para os maiores aliados.
Sobre as reações do governo de Israel,
somente o tempo vai dizer quais serão.
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Alice Bowman, gerente de
operações do Space
Department’s Space Mission
Operations Group (MOM)
da New Horizons Mission
Operations

Plutão e sua Lua, Charon 

A sonda New Horizons da Agência Espacial
Americana chegou, nesta terça (14), ao
ponto mais próximo de Plutão depois de
mais de nove anos de viagem.
A foto é quase um close em Plutão. Nunca
ele foi visto tão de perto, a 12 mil
quilômetros de distância, meio sem cor,
gelado, como já se sabia, mas com muito
ainda pra revelar.

G1, http://goo.gl/BLO7HL, 14/07/2015
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- Avanço da tecnologia/ astronomia.

- New Horizons
https://goo.gl/Ngu2Ao

- Após nove anos, sonda da Nasa sobrevoa Plutão
http://goo.gl/GFQgZb

Sonda chega ao ponto mais próximo de Plutão após nove anos 
de viagem
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PIB chinês surpreende e cresce 7% no 2º. trimestre
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As políticas de estímulo que levaram a um forte avanço das Bolsas 
chinesas até junho também permitiram que o PIB (Produto Interno 
Bruto) local crescesse 7% no segundo trimestre ante o mesmo 
período do ano passado. O resultado surpreendeu analistas, que 
esperavam um avanço de 6,8%. No primeiro trimestre, a segunda 
maior economia global já havia crescido 7%. Há dúvidas se o 
impacto recente na Bolsa se refletirá no desempenho econômico 
dos próximos meses, mas o resultado do segundo trimestre torna 
mais provável que a meta prometida pelo primeiro-ministro Li 
Keqiang seja atingida.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/uOukqK, 15/07/2015

- Economia chinesa.

- China – Indicadores Econômicos
http://goo.gl/BhXmrM
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Europa impõe mais austeridade à Grécia
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O Parlamento da Grécia aprovou nesta quarta-
feira (15) as primeiras exigências da Europa em
troca de ajuda financeira ao país. Dos 300
parlamentares, 229 votaram a favor e 64 contra.
Destes, 38 parlamentares do Syriza, partido do
primeiro-ministro Alexis Tsipras, votaram contra o
acordo ou se abstiveram. A Grécia tinha até esta
quarta para votar 4 medidas exigidas pela Europa:
1. Ajustar o imposto ao consumidor e ampliar a base de
contribuintes para aumentar a arrecadação do estado;
2. Fazer reformas múltiplas no sistema de aposentadorias e
pensões para torná-lo financeiramente viável;
3. Privatizar o setor elétrico, a menos que se encontre medidas
alternativas com o mesmo efeito; e
4. Criar leis até que assegurem "cortes de gastos quase
automáticos" se o governo não cumprir com suas metas de
superávit fiscal. Ao todo, são 14 exigências.

G1, http://goo.gl/dRX5ur, 15/07/2015

- Crise na Grécia.

- Zona do euro.

- Conheça os 14 pontos do novo acordo que mantém ajuda à Grécia
http://goo.gl/DwXuoI
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Procuradoria do DF abre investigação formal contra Lula 
por suposto tráfico de influência
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A Procuradoria da República do
Distrito Federal (PR-DF) decidiu
converter um procedimento preliminar
de investigação, em procedimento
investigatório criminal (PIC), para
investigar suposto envolvimento do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da
Silva em tráfico de influência no
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) para
induzir a instituição a financiar obras
da Odebrecht no exterior.

Com a medida, a procuradoria abre uma investigação formal contra
o ex-presidente.

Globo, http://goo.gl/LNfRXM, 16/07/2015
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- Política brasileira.

- Investigações sobre corrupção.

- Lula diz que abertura de investigação é procedimento "irregular e
intempestivo"
http://goo.gl/tuENGr
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Com novo projeto, Senado deve travar maioridade penal

Depois de aprovar a ampliação do tempo de internação de jovens
infratores sem alterar a maioridade, líderes dos maiores partidos do
Senado articulam "deixar na geladeira" a proposta que reduz de 18
anos para 16 anos a idade mínima para a imputação penal. O
movimento para travar a mudança da maioridade no Senado é
apoiado pelo presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB-AL). Ele
ganhou força depois da aprovação, anteontem, de projeto que
amplia de três para dez anos a possibilidade de internação de
jovens infratores.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/T20KNW, 16/07/2015

Essa mudança no ECA (Estatuto da
Criança e do Adolescente) ainda
precisa passar pela Câmara e pela
presidente Dilma Rousseff (PT).

- Disputa de poder Câmara x Senado.

- Justiça brasileira.

- Cunha: Câmara só votará mudança no ECA após Senado decidir
maioridade penal
http://goo.gl/zIUgvx
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Sim, o primeiro presidente americano a defender abertamente os direitos dos
gays, no caso do casamento gay, é o atual presidente Barack Obama.

O presidente Barack Obama declarou pela primeira vez nesta quarta-feira que é a 
favor do casamento gay. A afirmação vem na sequência de uma série de 
posicionamentos públicos de membros de seu governo em apoio à extensão do 
direito aos casais homossexuais e logo depois de a Carolina do Norte se tornar o 
30º estado americano a mudar a constituição para proibir essa união. Após a 
declaração, o candidato republicano Mitt Romney reafirmou seu posicionamento 
contrário e disse que o casamento deve ser acontecer apenas entre um homem e 
uma mulher.

Obama não deixava claro se era oficialmente contra, mas há dois anos afirmou 
que sua posição estava “evoluindo” em razão dos contatos com amigos e outras 
pessoas que são gays. Agora, torna-se o primeiro presidente americano a apoiar a 
extensão do direito do matrimônio aos casais gays. O democrata sofreu pressão, 
durante longo tempo, de ativistas dos direitos dos homossexuais que são seus 
simpatizantes, mas que se mostravam frustrados com a negação de Obama em se 
posicionar sobre o tema.

Resposta do desafio: Alternativa b  
Sim, o primeiro presidente americano a defender abertamente os direitos dos
gays, no caso do casamento gay, é o atual presidente Barack Obama.

O presidente Barack Obama declarou pela primeira vez nesta quarta-feira que é a
favor do casamento gay. A afirmação vem na sequência de uma série de
posicionamentos públicos de membros de seu governo em apoio à extensão do
direito aos casais homossexuais e logo depois de a Carolina do Norte se tornar o
30º estado americano a mudar a constituição para proibir essa união. Após a
declaração, o candidato republicano Mitt Romney reafirmou seu posicionamento
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A declaração, que carrega um risco político potencial especialmente
em um ano eleitoral, veio depois que o seu vice-presidente, joe
biden, afirmou no domingo se sentir “absolutamente confortável”
com a ideia de que gays pudessem se casar uns com os outros. Na
segunda-feira, o secretário de educação, Arne Duncan, respondeu
afirmativamente quando perguntava se também era favorável.
— Eu havia hesitado sobre o casamento gay em parte porque eu
achava que as uniões civis eram suficientes. Eu era sensível ao fato
de que, para muitas pessoas, a palavra “casamento” é algo que
invoca tradições e crenças religiosas muito fortes — afirmou Obama
na entrevista.
Obama mencionou que suas filhas foram um fator decisivo para a
declaração e disse que sua esposa, a primeira-dama michelle
obama, compartilha das mesmas visões que ele.

Globo, http://goo.gl/lARAj5, 09/05/2012

Desafio da semana

Sabemos que o Conselho de Segurança da ONU
(permanente) é formado pelos seguintes países: EUA, RU,
França, Rússia e China. Todos são potências nucleares. Os
cinco países fazem parte do Clube Atômico, que são os
países que possuem armas nucleares. Formado por nove
países, o Clube Atômico não tem como membro

a) Japão
b) Paquistão
c) Índia
d) Coreia do Norte
e) Israel

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




