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A maioria das principais
economias do planeta deveria
se preparar para um período
prolongado de crescimento
mais baixo, o que pode
dificultar para governos e
companhias a tarefa de reduzir
seu nível de endividamento,
afirmou o Fundo Monetário
Internacional.

SEMANA 7 A 13 DE ABRIL
PIB global pode ter anos de fraqueza, afirma FMI

O alerta do Fundo faz despertar novamente os temores de que a
economia mundial esteja enfrentando um período prolongado de
baixo crescimento, fenômeno que é chamado por alguns
economistas de “estagnação secular”.

A constatação do FMI, incluída em relatório semestral,
significa que os padrões de vida, especialmente nos países
em desenvolvimento, podem melhorar mais devagar do que
antes de 2008. Segundo o relatório, a crise financeira
mundial pode ter reduzido permanentemente o potencial de
expansão das economias, em lugar de ter exercido apenas
efeito passageiro.

SEMANA 7 A 13 DE ABRIL

Para o FMI, as raízes do problema são anteriores à crise de
2008 (Bolha Imobiliária Americana) e inclui o envelhecimento da
população e a desaceleração do ritmo de expansão da
produtividade nos emergentes, principalmente os Brics.

A China, especialmente, pode ver forte contração em seu
potencial de produção, à medida que tenta alterar o equilíbrio
de sua economia, enfatizando mais o consumo do que o
investimento.

O crescimento do potencial de produção dos países ricos será
de 1,6% ao ano entre 2015 e 2020, prevê o FMI. Nos mercados
emergentes, o ritmo de desaceleração do crescimento deve ser
mais agudo

Folha de São Paulo, http://goo.gl/Hy6e5I, 08/04/2015
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MUNDO 
Relações Internacionais

Maduro faz aceno a americanos antes da cúpula no Panamá
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Em mais um sinal de apaziguamento entre
Venezuela e EUA às vésperas da Cúpula das
Américas, o presidente venezuelano, Nicolás
Maduro, fez elogios a um assessor da Casa
Branca e um alto diplomata de Washington
iniciou visita oficial a Caracas. Em seu
programa semanal de TV e rádio, na noite de
terça (7), Maduro cumprimentou o assessor de
Segurança Nacional dos EUA, Ben Rhodes,
por baixar o tom da retórica sobre sanções
americanas a funcionários de seu governo.
O assessor de Barack Obama disse que querer incluir a Venezuela na lista
dos países que representam ameaça à segurança dos EUA era medida
pro forma para justificar legalmente a aplicação de sanções. Explicou que
os EUAnão se consideram ameaçados pelo país caribenho.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/7q2eoO, 08/04/2015

- Reunião da Cúpula das Américas.

- Tensões entre EUA e Venezuela.

- Veja os 10 momentos mais comentados da Cúpula das Américas
http://goo.gl/9vCkZD
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Maduro faz aceno a americanos antes da cúpula no Panamá Quênia bombardeia Al-Shabab para vingar ataque a 

universidade
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A força aérea queniana bombardeou ontem
duas bases das milícias Al-Shabab na Somália
em retaliação pelo ataque dos islamitas à
Universidade de Garissa, que na passada
quinta-feira causou 148 mortos entre os
estudantes e funcionários daquele
estabelecimento no nordeste do Quénia.
Um porta-voz do governo de Nairobi garantiu que as imagens aéreas
mostram "que ambos os campos ficaram totalmente destruídos".
As duas bases das milícias islamitas somalis situam-se na região de Gedo,
de difícil acesso e sem possibilidade de contacto com as populações locais,
o que torna impossível qualquer confirmação independente do sucedido.
Um dirigente das milícias, o xeque Abdiasis Abu Musab, declarou à
Reuters que os jatos quenianos falharam os alvos e as bombas "caíram
em terrenos agrícolas".

DN, http://goo.gl/DOa1VB, 07/04/2015
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- Ataque terrorista de grupo religioso extremista/fundamentalista.

- Relações internacionais/Política internacional.

- Saiba por que o grupo terrorista Al Shabaab, da Somália, escolheu
o vizinho Quênia como alvo
http://goo.gl/xZQSQP
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Sociedade

Câmara aprova texto principal do projeto que 
regulamenta terceirização

SEMANA 7 A 13 DE ABRIL

Criticada pelo PT e algumas centrais sindicais e defendida por
empresários, a proposta permite que empresas contratem trabalhadores
terceirizados para exercer qualquer função. Atualmente esse tipo de
contratação é permitida apenas para a chamada atividade-meio, e não
atividade-fim da empresa. Ou seja, uma universidade particular, por
exemplo, pode terceirizar serviços de limpeza e segurança, mas não
contratar professores terceirizados.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-
feira (8) por 324 votos a favor, 137 votos
contrários e duas abstenções, o texto principal do
projeto de lei que regulamenta os contratos de
terceirização. Propostas de destaques (alterações
do texto) ainda serão discutidas pelo plenário na
próxima semana. Depois de concluída a votação,
o texto seguirá para análise no Senado.

G1, http://goo.gl/ffeu4Z, 09/04/2015

- Direitos trabalhistas.

- Dinâmica da economia nacional – emprego/desemprego.

- Nove motivos para você se preocupar com a nova lei da
terceirização
http://goo.gl/6ZHzxS
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Câmara aprova texto principal do projeto que 

regulamenta terceirização
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Política

Ministro anuncia a própria nomeação sem aval de Dilma
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Folha de São Paulo, http://goo.gl/deHNd2, 09/04/2015

Um ministro demitido por Dilma
Rousseff chegou a anunciar que
iria ocupar outro cargo no
governo e teve que recuar logo
depois de receber um
telefonema em meio ao anúncio.

Substituído pelo vice-presidente, Michel Temer (PMDB-SP), no
comando da articulação política do governo, Pepe Vargas convocou
ontem uma entrevista e anunciou sua transferência para a SDH
(Secretaria de Direitos Humanos), órgão vinculado à Presidência,
antes de Dilma fazer qualquer tipo de anúncio oficial.

- Política brasileira.

- Pepe Vargas vai pra Direitos Humanos, traz Diário Oficial
http://goo.gl/ry590s
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Ministro anuncia a própria nomeação sem aval de Dilma
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Empresa holandesa aceita indenizar Petrobras em R$ 5,3 bi

SEMANA 7 A 13 DE ABRIL

Após ter confessado o pagamento propina em troca de contratos com a
Petrobras no Brasil, a companhia holandesa SBM Offshore aceitou
indenizar a estatal em US$ 1,7 bilhão, o equivalente a R$ 5,3 bilhões. No
entanto, a empresa enfrenta dificuldades em obter um acordo de leniência
com o governo devido a um impasse entre a CGU (Controladoria Geral da
União) e o Ministério Público Federal.

O MPF questiona a
legitimidade da CGU em fazer
esse tipo de pacto, o que
paralisou as negociações.

Exame, http://goo.gl/oxOXvR, 08/04/2015

- Operação Lava-Jato (embora a SBM Offshore não seja uma das
empresas investigadas).

- Empresa holandesa nega acordo de R$ 5,3 bi por suposta propina
na Petrobras
http://noticias.r7.com/brasil/empresa-holandesa-nega-acordo-de-r-
53-bi-por-suposta-propina-na-petrobras-08042015
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Empresa holandesa aceita indenizar Petrobras em R$ 5,3 bi
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A atual queda do preço do barril de petróleo tem origem no shale
oil, o gás de xisto ou xisto betuminoso. Também na diminuição da
compra da commodity petróleo pelos EUA, China e União
Europeia. Para a Arábia Saudita e os grande produtores, o shale oil
deixou os EUA numa situação muito cômoda, numa produção de 9
milhões de barris/dia.

Resposta do desafio: Alternativa  C

A alternativa está totalmente
incorreta. Os Estados Unidos não tem
como interferir no preço do barril de
petróleo para prejudicar Maduro ou
Putin. A decisão sobre o preço cabe a
Organização dos Países
Exportadores de Petróleo (OPEP).

A solução encontrada foi diminuir o preço do barril e com isso
tornar a exploração de gás de xisto mais cara, já que o preço do
barril chegou a ser negociado a US$ 40. Isso torna o gás de xisto
mais caro, assim como a exploração do petróleo brasileiro pré-sal.
Podemos concluir que a queda nos preços da commodity petróleo
não afeta somente os EUA, afeta também o Brasil e outros
grandes produtores, como Irã, Venezuela e Rússia.

A disputa para chegar na Casa Branca em 2016 começou nos
Estados Unidos. O senador Rand Paul, que se descreve como
conservador, anunciou nesta terça-feira (7) que disputará a
candidatura republicana às eleições de 2016. A expectativa é que o
vencedor da nomeação republicana enfrente Hillary Clinton nas
eleições de 2016.
Sabemos que os republicanos são os conservadores da política
americana, mas existe uma organização política que é considerada
ultraconservadora, que seria

a) Tea Party
b) Conservador Libertário
c) Direita Liberal
d) New Liberal
e) Fischer Ames
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