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Em encontro com Merkel, Obama não descarta envio de 
armas à Ucrânia
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O presidente dos Estados Unidos,
Barack Obama, não descartou, nesta
segunda-feira, o envio de armas letais
à Ucrânia caso os esforços
diplomáticos conduzidos pelo país, a
França e a Alemanha sobre um
cessar-fogo no Leste do país
fracassem.

O aviso foi feito em encontro com a chanceler alemã, Angela
Merkel, na Casa Branca. Ele advertiu que a solução é um último
recurso, caso as ações diplomáticas não deem resultado.

SEMANA 10 A 16 DE FEVEREIRO

O presidente americano ainda acusou a Rússia de violar
compromissos assumidos e disse que, se a Rússia continuar
no caminho de desafiar o Ocidente com novos avanços
militares, o isolamento do país só irá piorar.
Merkel, por sua vez, indicou que a paz na Europa está em
jogo no conflito da Ucrânia se o principal de integridade
territorial do continente for ameaçado.

Zero Hora, http://goo.gl/4Fj0Vv, 10/02/2015

Obama pede autorização de guerra ao Estado Islâmico
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Se o projeto for aprovado, será a primeira vez que o Congresso
autoriza o uso da força militar desde 2002, quando o então
presidente George W. Bush recebeu permissão para invadir o
Iraque. Obama havia pedido em seu discurso do Estado da União,
em janeiro, que o Congresso aprovasse uma campanha militar
contra o EI para mostrar ao mundo que estamos unidos nesta
missão.

Pela primeira vez, o presidente dos
EUA, Barack Obama, admitiu a
possibilidade de enviar tropas
norte-americanas para lutar em
solo contra o EI (Estado Islâmico).

Embora o projeto tenha apoio entre os legisladores, republicanos
argumentam que os poderes dados pela autorização seriam
limitados demais; para os democratas, eles podem ser excessivos.
Se vamos derrotar esse inimigo, precisamos de autorização para
uma estratégia militar abrangente e robusta, não uma que limite
opções, disse o republicano John Boehner, presidente da Câmara.

Projeto enviado ao Congresso evita operações 
terrestres de longa duração. Texto não exclui 
uso de soldados em missões nem restringe 
área de atuação, o que levaria a ações em 

qualquer lugar.
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Folha de São Paulo, http://goo.gl/97wkY2, 12/02/2015
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PMDB quer nova regra para eleger deputados
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O Povo, http://goo.gl/OYlTzM, 10/02/2015

O PMDB, partido do novo presidente da Câmara, Eduardo Cunha
(RJ), vai apresentar uma proposta fechada de reforma política cujo
carro-chefe é o chamado “distritão”, modelo que altera a forma
como são escolhidos os deputados federais.
Desde que derrotou o PT e o Palácio do
Planalto na disputa pelo comando da
Câmara, Cunha colocou a reforma política
como sua prioridade inicial e, nesta
semana, vai instalar a comissão especial
para discutir o tema. O principal tema que
incomoda lideranças petistas na proposta
que começa a ser discutida é a forma de
financiamento das campanhas eleitorais.
A presidente Dilma defendeu como ponto-chave para a reforma política –
que apelidou “mãe de todas as reformas” – o fim do financiamento
empresarial de campanha.



- Reforma do sistema político brasileiro.

- Discussão de direito e representatividade.

- Disputa de poder entre partidos.

- Câmara instala comissão especial da reforma política
http://goo.gl/JpZsQW

PMDB quer nova regra para eleger deputados
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Radical filho de brasileira deve pegar 5 anos

O processo, no qual o garoto é
julgado em ausência, inclui diversos
outros membros da organização
islâmica Sharia4Belgium, incluindo
seu líder, Fuad Belkacem.
Ela diz que prefere chorar na porta da
cadeia a ter o filho na Síria e que, se
tiver cometido um crime, Mulder terá
de ser punido.
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A Justiça belga deve sentenciar nesta quarta-feira (11) Brian de
Mulder, 21, que em janeiro de 2013 viajou até a Síria para se juntar
às fileiras da milícia radical Estado Islâmico. Ele é filho da brasileira
Ozana Rodrigues.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/aIpuei, 11/02/2015

- Ações do estado Islâmico ao redor do mundo.

- Justiça internacional.

- Jovens em grupos radicais.

- Cresce adesão de jovens ocidentais a grupos extremistas
que atuam no Oriente Médio

http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/cresce-adesao-de-
jovens-ocidentais-a-grupos-extremistas-que-atuam-no-oriente-
medio-09012015

Radical filho de brasileira deve pegar 5 anos
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Laís Souza recebe apoio da militância LGBT
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A ex-ginasta Laís Souza declarou, em entrevista à revista TPM, que
mantém um relacionamento com outra mulher. “Eu tenho uma
namorada, sou gay há alguns anos”, compartilhou a ex-atleta, o
que causou grande repercussão midiática e despertou diversos
debates entre militantes do movimento LGBT.
Para Emanuelle Carvalho, ativista
dos movimentos feminista e LGBT, o
sensacionalismo em torno de sua
declaração revela uma cultura de
heterossexualidade compulsória.
“Nós sempre somos escondidas,
invisibilizadas, e quando nos
mostram é sempre num viés de
fetiche”, pontua.

Revista Fórum, http://goo.gl/9nv6L1, 10/02/2015

- Comunidade e Militância LGBT no Brasil.

- Projeto de lei para combater a homofobia.

- Assassinatos por homo e transfobia no Brasil.

- Quem a Homo Transfobia Matou Hoje?
http://goo.gl/hnUj3t

Laís Souza recebe apoio da militância LGBT
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Morreu, nesta quinta-feira (12/2), a
artista plástica Tomie Ohtake. Ela tinha
101 anos e estava internada em São
Paulo desde de 2 de fevereiro, no
Hospital Sírio Libanês, em São Paulo,
por causa de uma pneumonia. A artista
plástica estava com alta prevista para
terça (10/2), mas engasgou com o
café da manhã e acabou sofrendo
uma parada cardíaca. Ela chegou a
ser internada na UTI, mas não resistiu.

Correio Braziliense, http://goo.gl/OYlTzM, 12/02/2015

Morre, aos 101 anos, a artista plástica Tomie Ohtake

- Artes plásticas no Brasil.

- Grandes esculturas em espaços públicos da cidade.

- Instituto Tomie Ohtake.

- Instituto Tomie Ohtake
http://goo.gl/SqPQns

Morre, aos 101 anos, a artista plástica Tomie Ohtake

SEMANA 10 A 16 DE FEVEREIRO



Top Atualidades Semanal

MUNDO 
Economia

Com dívidas e escassez, Venezuela anuncia novas 
regras de câmbio
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Pressionada pela falta de dólares,
a Venezuela anunciou novas
regras de câmbio no país,
incluindo a fusão de duas taxas
oficiais e a criação de uma cotação
livre para aliviar o controle cambial
em vigor há 12 anos.

A manobra, amplamente vista como desvalorização da moeda
nacional (bolívar), é parte do esforço para tentar equilibrar as
finanças estatais e atenuar o desabastecimento e as filas que
geram crescente tensão social. O ministro das Finanças, Rodolfo
Marco Torres, disse que a Gaceta Oficial registrará nesta quarta
(11) as alterações no sistema.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/mi5QyF, 10/02/2015

- Crise econômica e social na Venezuela.

- Escassez de alimentos/ falhas no abastecimento de produtos
básicos na Venezuela.

- Câmbio venezuelano.

- “Venezuela não pode sair da crise sem uma mudança de
modelo”
http://goo.gl/hEgtgM

Com dívidas e escassez, Venezuela anuncia novas 
regras de câmbio

SEMANA 10 A 16 DE FEVEREIRO

Atualmente, o Exército Brasileiro posicionou-se publicamente
contra um projeto de lei, com receio de que a aprovação cause
mudanças nos critérios estabelecidos para ingresso e permanência
nas Forças Armadas. A lei em questão é:

a) Menino Bernardo, conhecida também como Lei da Palmada.
b) Criminalização da homofobia no Brasil.
c) Regulamentação da PEC do Trabalho Doméstico.
d) Atualização do Código Penal Brasileiro.
e) Estatuto da Pessoa com Deficiência.



Resposta do desafio: Alternativa b

Trata-se da lei que criminaliza a homofobia no Brasil.
Um dos trechos do projeto que mais incomodou o Exército foi o que
transforma em crime de ódio o ''impedimento de acesso de pessoas a
cargo ou emprego público ou sua promoção funcional sem justificativa nos
parâmetros legalmente estabelecidos''. Para o órgão, isso teria ''reflexo nas
Forças Armadas, inclusive no que tange aos critérios estabelecidos para
ingresso e permanência''. Eles não especificaram, no entanto, qual reflexo
seria esse.
Defensores do projeto acreditam que o Exército "teme" que homens e
mulheres se declarem homossexuais abertamente nos quartéis.

Terra, http://goo.gl/1j30JJ


