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Ao lado de sindicatos, Dilma diz ser contra  terceirização para 
atividade-fim

Tremor de terra leva pânico ao Nepal. 

O ator, diretor de teatro e apresentador Antônio Abujamra 
morreu na manhã desta terça-feira, aos 82 anos. 

Indonésia fuzila 2º. Brasileiro por tráfico.

Baltimore vive “ressaca” e tensão após noite de protestos 
violentos.
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Por que ocorrem terremotos no Nepal?
Entenda o problema

Houve um tremor de magnitude 8,1 em 1934, um de magnitude
7,6 em 2005 e um magnitude 7,5 em 1905. Estes dois últimos
foram especialmente destruidores, deixando mais de 100 mil
vítimas e milhões de desabrigados.
Isso ocorre porque o Nepal numa das regiões de maior atividade
sísmica do mundo. Basta olhar para o Himalaia para entender o
que isso significa.
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Estas montanhas estão sendo erguidas como consequência da
movimentação da placa tectônica indiana para baixo da placa
tectônica eurasiana, na Ásia Central.
Estas duas porções da crosta terrestre estão convergindo a um
ritmo de 4 a 5cm por ano. E, conforme o Monte Everest e suas
montanhas-irmãs se erguem, ocorrem inúmeros tremores.
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"Uma acomodação destas placas tectônicas provavelmente criou
este terremoto mais recente no Nepal", afirma David Rothery,
professor de geociências planetárias na Open University, no
Reino Unido.
"Há relatos de vítimas em Kathmandu, mas temos que esperar
para ver o tamanho da tragédia."
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As estimativas iniciais de vítimas, mesmo em grandes terremotos,
costuma começarem baixas e depois crescerem.
Neste caso específico, há o receio que o número final seja muito
alto.

Isso não se deve apenas à magnitude do principal tremor, de 7,8
graus na escala Richter, mas também porque ocorreu bem
próximo da superfície, a meros 10 ou 15km de profundidade.
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Isso fez com que a superfície da
terra tremesse intensamente. E,
nas quatro horas seguintes, ao
menos outros 14 tremores foram
registrados, a maioria deles com
magnitudes 4 ou 5, com exceção
de um de magnitude 6,6.

A cada degrau desta escala, a
energia liberada pelo terremoto é
30 vezes menor, mas, quando
edifícios já estão danificados, um
pequeno tremor pode ser
suficiente para fazer esta estrutura
desmoronar.
E grande parte da população
nesta região vive em casas muito
vulneráveis a terremotos.
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Uma das maiores preocupações, baseado em experiências
anteriores, é a possibilidade de deslizamentos de terra.
Em locais de terrenos montanhosos, vilarejos podem ficar isolados
ou até mesmo serem destruídos pela lama e pedra.

Se isso de fato ocorrer, a situação se tornará ainda mais
emergencial, além de tornar o acesso a informações sobre a real
gravidade do desastre ainda mais difícil.

http://goo.gl/7KNvc3
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Indonésia executa brasileiro condenado por tráfico de drogas

CILACAP, Indonésia — O
brasileiro Rodrigo Gularte foi
executado na tarde desta terça-
feira (madrugada na Indonésia).
Além dele, outros sete
condenados por tráfico de
drogas presos no país foram
fuzilados. Gularte é o segundo
cidadão brasileiro a ser
executado no país este ano.
Também foi fuzilado Marco
Archer, em janeiro, condenado
igualmente por tráfico de drogas.

http://goo.gl/DN7Fnw 
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- Política externa

- Execução do Brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira

- Condenado por tráfico, brasileiro Marco Archer é executado na 
Indonésia

Indonésia executa brasileiro condenado
por tráfico de drogas

http://goo.gl/8uIxH4

SEMANA 28 DE ABRIL A 04 DE MAIO 

Top Atualidades Semanal

MUNDO
Sociedade 

Baltimore tenta voltar ao normal após onda de protestos 
violentos

Nos Estados Unidos, a cidade de
Baltimore se tornou o centro das
atenções por causa dos protestos
violentos dos últimos dias, provocados
pela morte de um jovem negro. Aos
poucos, Baltimore tenta voltar ao
normal. A esquina que até esta terça-
feira (28) estava ocupada por
manifestantes, nesta quarta-feira (29)
foi tomada pelo trânsito. A segurança
continua reforçada.
Os protestos começaram há duas semanas, por causa da morte de
Freddie Gray. O jovem negro sofreu fraturas na coluna enquanto estava
em poder da polícia. Na terça-feira, as autoridades conseguiram evitar a
violência dos últimos dias. http://goo.gl/sXjczU
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- Política racial americana

- Histórico de violências sociais dos EUA .

- Cinco números para entender a desigualdade racial nos EUA . 

Baltimore tenta voltar ao normal após onda 
de protestos violentos

http://goo.gl/899ieG
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Morre Antônio Abujamra, aos 82 anos

O ator, diretor de teatro e
apresentador Antônio Abujamra
morreu na manhã desta terça-feira,
aos 82 anos. A morte foi confirmada
pela TV Cultura, canal onde ele
apresentava o programa de
entrevistas "Provocações", desde
2000. Abujamra morreu dormindo e o
corpo foi encontrado na casa onde
morava, em São Paulo. Ainda não há
informações sobre a causa da morte.

http://goo.gl/2jWE4t
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- Teatro e televisão brasileiras

- Ícone do teatro brasileiro

Morre Antônio Abujamra, aos 82 anos

http://goo.gl/dBL5av
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Ao lado de sindicatos, Dilma diz ser contra 
terceirização para atividade-fim

Na véspera do Dia do Trabalho, a presidente Dilma Rousseff
encontrou-se nesta quinta-feira (30) com centrais sindicais no
Palácio do Planalto e posicionou-se contra a ampliação das
regras que permitem a terceirização.

"A regulamentação do trabalho terceirizado, do nosso ponto de
vista, precisa manter a diferenciação entre atividade-fim e
atividade-meio nos mais diversos ramos da atividade
econômica", defendeu Dilma. O projeto (PL 4330/04) já foi
aprovado pela Câmara dos Deputados e agora começa a
tramitar no Senado.
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Ao lado de sindicatos, Dilma diz ser contra 
terceirização para atividade-fim

Para a presidente, "é
necessário para assegurar que
o trabalhador tenha a garantia
dos direitos conquistados" e
"impedir que haja uma
desorganização das relações de
trabalho com incentivo à
'pejotização' [trabalhadores
contratados sob o regime de
Pessoa Jurídica], o que
precariza as atividades e as
relações de trabalho".

http://goo.gl/VkEq2q
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- Leis trabalhistas no Brasil

- Congresso Nacional e oposição

- Dilma diz ser contra ampliação da terceirização e que garantirá 
direitos.

Ao lado de sindicatos, Dilma diz ser contra  terceirização 
para atividade-fim

http://goo.gl/S6qaTd
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Solução do desafio: Alternativa  d
Mais de 2.000 estrangeiros estão refugiados em um campo na
cidade portuária de Durban, na África do Sul.
O país vive uma onda de xenofobia: pelo menos quatro pessoas
foram mortas desde a semana passada e 74 foram presas, de
acordo com o porta-voz da polícia Jay Naicker.
No total, pelo menos 5.000 estrangeiros tiveram que deixar suas
casas em Durban, importante ponto de saída para o Oceano Índico.
Nesta quarta-feira (15), a onda de violência atingiu cidades vizinhas
também.
Em Joanesburgo, onde lojas de imigrantes foram saqueadas no
começo do ano, vários estabelecimentos fecharam as portas, para
evitar atos de violência. De acordo com a Reuters, mesmo que a
cidade não tenha registrado ataques nas últimas semanas, os
comerciantes foram ameaçados via mensagens, que afirmavam
que todos os estrangeiros seriam mortos.

Embora o governo tenha condenado a onda de violência, segundo
o site australiano News, Zulu King Goodwill Zwelithini, líder de um
grande grupo étnico no país, disse que os estrangeiros tinham que
“fazer as malas e irem embora”.
Edward Zuma, filho do presidente Jacob Zuma disse à uma agência
local que o país estava “sentado em uma bomba relógio de
estrangeiros que tomam o país”. Mesmo diante de intensas críticas,
ele disse que não vai de desculpar pelo que disse, nem retirar
seus comentários.

O presidente designou uma equipe de ministros para lidar com o
problema. Assim como muitos ativistas anti-apartheid, Zuma foi refugiado
em outros países africanos enquanto estava exilado.
Centenas de milhares de estrangeiros, a maioria de outros países do
continente e da Ásia, se mudaram para o país desde o fim do Apartheid,
em 1994. Com cerca de 50 milhões de habitantes, a África do Sul é lar
para cerca de 5 milhões de estrangeiros.
O Malauí afirmou que vai retirar seus cidadãos do país a partir do final de
semana. Pelo menos 420 malauianos estão nos campos de refugiados
em Durban para fugir da violência, segundo o governo do país. Segundo
a rede Al Jazeera, autoridades negociam com o governo sul-africano para
que os imigrantes possam deixar o país sem passaporte – a maioria
deles perdeu todos os documentos durante a fuga.
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Segundo a BBC, pelo menos 62 pessoas morreram em ataques
xenofóbicos no país desde 2008.
A maioria das ondas de violência contra estrangeiros é causada porque
alguns sul-africanos alegam que seus empregos são roubados. A taxa
de desemprego no país é de 24%.

http://goo.gl/EfJ8dW
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