
ATUALIDADES
PROFESSOR MARCOS JOSÉ

Material: Raquel Basilone PSDB, PSB e PP articulam para Datena ser candidato a 
prefeito de SP

Palestino-brasileiro é libertado após embaixada pagar fiança

Ofensiva do Planalto incomoda tribunal (pedaladas fiscais)

Turquia permitirá que EUA lancem ataques contra EI a partir 
de sua fronteira

Extradição de Henrique Pizzolato é adiada até dezembro

SEMANA 21 A 27 DE JULHO

ONU critica prisão de opositores e violência policial na 
Venezuela

Ofensiva do Planalto incomoda tribunal (pedaladas fiscais)

SEMANA 21 A 27 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



Entenda o problema das contas da Dilma:

SEMANA 21 A 27 DE JULHO

Bolsa Família – Caixa Econômica
Federal pagou R$ 7 bilhões em
benefícios sociais, sem receber do
governo os recursos para isso.
Dilma admite os atrasos.

Ofensiva do Planalto incomoda tribunal (pedaladas fiscais)

O que diz o Tribunal de Contas da União sobre:

BNDES – O governo atrasou os repasses ao BNDES para
cobertura dos subsídios no Programa de Sustentação do
Investimento.

SEMANA 21 A 27 DE JULHO

Minha Casa, Minha Vida – O governo
usou R$ 1,4 bilhão do FGTS para cobrir
despesas do programa.
Dilma afirma que a lei autoriza o FGTS
a cobrir as subvenções do programa.

Dilma diz que os subsídios serão pagos 24 meses após a
concessão.

Dívidas – Por causa dos atrasos nos repasses aos bancos oficiais,
o governo acumulou dívidas no valor de R$ 40 bilhões com o Banco
do Brasil, o BNDES e o FGTS.
Dilma comentou que as dívidas foram contabilizadas de acordo
com a metodologia do BC.

SEMANA 21 A 27 DE JULHO

Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias – Ausência de lista de
prioridades e metas no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias
de 2014, o que é exigido pela Constituição.
Dilma afirma que a LDO contém metas para os investimentos do
PAC.

Investimentos – Empresas estatais,
incluindo a Petrobras, realizaram
investimentos superiores ao previsto
pelo orçamento.

SEMANA 21 A 27 DE JULHO

Contingenciamento de gastos – Em novembro o governo
percebeu que arrecadaria R$ 28,5 bilhões a menos do que o
previsto.
Dilma afirma que o projeto de Lei que reduzia a meta fiscal estava
em debate no Congresso.

Dilma garante que as estatais funcionam com o empresas privadas, como
autonomia para tomar decisões e investir com recursos próprios.
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de sua fronteira
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MUNDO 
Política

Extradição de Henrique Pizzolato é adiada até dezembro

SEMANA 21 A 27 DE JULHO

A Justiça italiana adiou, mais uma
vez, a extradição para o Brasil do ex-
diretor de Marketing do Banco do
Brasil Henrique Pizzolato. Agora ela
deverá ocorrer em dezembro,
informaram os senadores Maria
Cecilia Guerra e Luigi Manconi nesta
quinta-feira. O novo adiamento ocorre
porque Pizzolato terá que comparecer
a um tribunal italiano no dia 14 de
dezembro para responder a um
processo de falsidade ideológica. Ao
fugir do Brasil, ele usou um
passaporte falso, com a identidade do
irmão, para ingressar e viver na Itália.

Estado de Minas, http://goo.gl/xhld1d, 23/07/2015

- Justiça brasileira/italiana.

- Corrupção.

- Interpol informa que devolverá 113 mil euros apreendidos com
Pizzolato
http://goo.gl/yB8Yb4

SEMANA 21 A 27 DE JULHO
Extradição de Henrique Pizzolato é adiada até dezembro
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ONU critica prisão de opositores e violência policial na Venezuela

SEMANA 21 A 27 DE JULHO

A Organização das Nações Unidas (ONU) lançou ontem um
relatório sobre direitos humanos na Venezuela no qual mostra
preocupação com o abuso de força policial em manifestações e
com a detenção de opositores. O relatório, elaborado pelo Comitê
de Direitos Humanos da ONU, cita as manifestações contra o
governo nos primeiros meses de 2014, que deixaram um saldo de
42 mortos, entre manifestantes e policiais.

O órgão se diz preocupado ainda
com as prisões dos opositores
Leopoldo López e Daniel
Ceballos. detidos desde o início
de 2014, acusados de incitar
manifestações contra o
presidente Nicolás Maduro.

Gazeta do Povo, http://goo.gl/8B4uPb, 23/07/2015

- Situação política da Venezuela.

- Indicadores sociais do país.

- Escalada da violência faz segurança privada explodir na Venezuela
http://goo.gl/u3ARWI
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ONU critica prisão de opositores e violência policial na Venezuela
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MUNDO 
Relações Internacionais

Turquia permitirá que EUA lancem ataques contra EI a partir 
de sua fronteira

SEMANA 21 A 27 DE JULHO

Terra, http://goo.gl/E2XcJz, 23/07/2015

A Turquia mudou sua política em
relação à luta contra o Estado Islâmico
(EI) e permitirá que os Estados Unidos
lancem ataques aéreos de seu território
contra este grupo jihadista na Síria,
segundo funcionários do Departamento
de Defesa americano.

O presidente americano, Barack Obama, e seu colega turco, Recep
Tayyip Erdogan, entraram em acordo para que as forças armadas
dos EUA utilizem a base de Incirlik, no sul da Turquia.
Dali, os EUA enviarão aviões e drones em missões de ataque
contra alvos do EI na vizinha Síria, como parte de um acordo mais
amplo entre ambos países na luta contra o jihadismo.

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



- EUA x Estado Islâmico.

- Turquia detém 297 em operação e faz bombardeios contra o Estado
Islâmico
http://goo.gl/iQqtqr

SEMANA 21 A 27 DE JULHO
Turquia permitirá que EUA lancem ataques contra EI a partir 

de sua fronteira
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BRASIL
Relações Internacionais

Palestino-brasileiro é libertado após embaixada pagar fiança

SEMANA 21 A 27 DE JULHO

UOL, http://goo.gl/46sZYy, 23/07/2015

A Autoridade Nacional Palestina
libertou nesta quinta-feira (23) o
palestino-brasileiro Mohamed
Taleb Hishmeh, 33, que estava
detido havia 20 dias na região
de Betúnia, na Cisjordânia.

O caso, apurado pela Folha de S.Paulo, coincide com a libertação
de outro palestino-brasileiro, nesta semana, ainda que os casos
tenham ocorrido em contextos distintos.
Ele foi detido ao lado de dezenas de outros palestinos no início do
mês. As autoridades locais justificaram a ação como uma medida
para garantir a estabilidade desse território.
O governo da Cisjordânia, dominado pela facção palestina Fatah,
afirma que simpatizantes do Hamas -seu grupo rival- planejavam
ações para criar desordem ali.

- Instabilidade Oriente Médio.

- Palestino é morto pelo exército israelense na Cisjordânia
http://goo.gl/Opjjcn

SEMANA 21 A 27 DE JULHO
Palestino-brasileiro é libertado após embaixada pagar fiança
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Top Atualidades Semanal

BRASIL
Política

PSDB, PSB e PP articulam para Datena ser candidato a 
prefeito de SP

SEMANA 21 A 27 DE JULHO

Três dos maiores partidos do
país disputam a filiação do
apresentador de TV José Luiz
Datena para fazer dele
candidato à Prefeitura de São
Paulo, em 2016. Nas últimas
semanas, ele foi sondado por
nomes da cúpula do PSDB e
PSB.
A ponte entre Datena e os políticos é o deputado Delegado Olim
(PP-SP), que também não descarta a ida do âncora do "Brasil
Urgente" para sua sigla.

O Tempo, http://goo.gl/KTTdJ3, 21/07/2015

- Política brasileira.

- Eleições.

- Datena negocia com 2 partidos para se lançar candidato a prefeito
de São Paulo
http://goo.gl/OVlKbK

SEMANA 21 A 27 DE JULHO
PSDB, PSB e PP articulam para Datena ser candidato a 

prefeito de SP
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
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É muito comum, quando se pede os nomes dos cinco países do
Conselho de Segurança da ONU (permanente), os nomes do Japão
e da Alemanha serem citados. Isso é óbvio porque trata-se de
duas grandes economias desenvolvidas no cenário mundial, sendo
o Japão a segunda e a Alemanha terceira maior economias.
Importante lembrar que o Japão perdeu a Segunda Guerra Mundial
(1939-1945), assim como a Alemanha.

Resposta do desafio: Alternativa a 

Os dois países derrotados foram ocupados por forças
militares de países vencedores. A Alemanha dividida em
zonas de ocupação americana, inglesa, francesa e russa. Já
o Japão foi diferente, todo o seu território ficou sobre
administração americana. Com a criação da ONU no final do
conflito mundial, é óbvio que as duas potências derrotadas
não tiveram nenhum papel relevante no início da instituição,
sendo que o C.S.O. ocupado por quatro países (Estados
Unidos, Reino Unido, França e URSS). A China entrou
somente nos anos 70.

O Japão é um importante aliado dos Estados Unidos e os dois
países já atravessam uma longa aliança econômica, política e
militar por décadas. Proibido de possuir forças militares
independentes, o Japão conta com a ajuda americana para
qualquer ameaça militar, seja no Exército, Marinha ou Aeronáutica.

Outra confusão comum, é acreditar
que o Japão possui mísseis
nucleares ou que faz parte do
Clube Atômico, composto por nove
países. A Constituição do país,
criada com o controle dos Estados
Unidos, proíbe o Japão de possuir
Forças Armadas independentes,
tanto que o país nipônico possui
várias bases militares americanas.
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