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Governo argentino diz que marcha de apoio  a promotor 
morto foi opositora

SEMANA 17 A 23 DE FEVEREIRO

Correio Braziliense, http://goo.gl/gh6J09, 19/02/2015

Batizada nas redes sociais de "a marcha dos
guarda-chuvas", pela forte chuva que caía, a
grande passeata transcorreu sem incidentes e
em tranquilidade.
O governo argentino afirmou nesta quinta-feira (19/2) que a
passeata silenciosa realizada na véspera pela morte do promotor
que acusou a presidente Cristina Kirchner de acobertar terroristas
iranianos em um atentado antissemita em 1994 teve caráter político
e opositor. Mais de 400 mil pessoas acompanharam a marcha em
Buenos Aires na quarta-feira, convocada para homenagear o
promotor Alberto Nisman.
Para o sociólogo e diretor da consultoria Nueva Mayoría, Rosendo
Fraga, "a marcha é um catalisador de reivindicações subjacentes
na sociedade, como a impunidade".
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G1, http://goo.gl/BUZyw1, 19/01/2015

Os atentados na Argentina contra a embaixada de Israel - ocorrido
em 1992 e que deixou 29 mortos - e a associação judia AMIA - de
1994, com 85 mortos - continuam sem esclarecimento e o caso se
complicou com a morte do promotor encarregado, Alberto Nisman.
A morte de Nisman acontece no mesmo dia em que ele devia
comparecer para explicar sua denúncia contra a presidente Cristina
Kirchner, a quem acusou de acobertar o Irã no caso relacionado
com a AMIA.

Muitas questões precisam
ser elucidadas sobre os dois
ataques ocorridos em
Buenos Aires contra a
comunidade judia, a maior da
América Latina, e registrados
durante o mandato do
presidente Carlos Menem
(1989-1999).
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Veja a cronologia dos fatos:
- 17 de março de 1992: às 14h45 uma explosão na embaixada de Israel
em BuenosAires deixa 29 mortos e mais de 200 feridos.
- 18 de julho de 1994: explode uma bomba na entrada da Associação
Mutual Israelita Argentina (AMIA) às 9h53. Oitenta e cinco pessoas
morreram, e 300 ficam feridas.
- Julho de 1996: três policiais de alto escalão e outro reformado são
suspeitos de participar no ataque.
- Julho de 1997: o promotor Alberto Nisman se incorpora à investigação.
- 24 de setembro de 2001: começa o julgamento oral e público do caso
AMIA.
- 21 de agosto de 2003: Hade Soleimanpour, ex-embaixador iraniano na
Argentina, é detido na Grã-Bretanha por um pedido de extradição da
Argentina por seu suposto vínculo no atentado contra a AMIA. Em 12 de
novembro de 2003, a Grã-Bretanha rejeita o pedido por falta de provas.
- 3 de dezembro de 2003: a Câmara Federal remove o juiz Galeano da
causa e o substitui por Rodolfo Canicoba Corral, até hoje juiz do processo.
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- Setembro de de 2004: um tribunal declara nula a causa e absolve todos
os imputados assinalados como "conexão local", entre eles policiais, depois
de quase três anos de julgamento oral.
- 13 de setembro de 2004: ex-presidente Néstor Kirchner cria uma
promotoria especial para o casoAMIA, a cargo de Nisman.
- 3 de agosto de 2005: conselho da Magistratura destitui o juiz Galeano
por irregularidades na investigação.
- 25 de outubro de 2006: Nisman acusa formalmente o Irã de estar por
trás dos atentados e o Hezbollah de executá-los.
- 7 de novembro de 2007: Argentina solicita à Interpol um pedido de
prisão para cinco iranianos, entre eles, Ali Fallhijan, ex-ministro da
Segurança; Mohsen Rezai, ex-comandante da Guarda Revolucionária e
Mohsen Rabbani, ex-adido cultural da embaixador do Irã em BuenosAires.
- Setembro de 2009: a presidente argentina, Cristina Kirchner, exigiu do
Irã, perante a Assembleia Geral da ONU, que extradite seus funcionários
indiciados.
- 1º de outubro de 2009: o juiz Lijo processa por acobertamento o ex-
presidente Carlos Menem (1989/99) e funcionários acusados de
irregularidades na investigação, entre eles Juan José Galeano.
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G1, http://goo.gl/BUZyw1, 19/01/2015

- Novembro de 2010: o WikiLeaks revela contatos de funcionários da
embaixada dos Estados Unidos em Buenos Aires com o promotor
Nisman.
- 27 de janeiro de 2013: Argentina e Irã assinam um memorando de
entendimento para tentar avançar com o processo. O acordo, vetado
pelos parlamentares opositores e denunciado como "inconstitucional"
pela AMIA, considerava a criação de uma Comissão da Verdade
integrada por cinco juristas internacionais e que Argentina pudesse
interrogar no Irã os cinco imputados.
- 14 de janeiro de 2015: Nisman acusa a presidente Cristina Kirchner e
seu chanceler Héctor Timerman de encobrir o Irã no atentado contra a
AMIA e pede que seja interrogada.
- 18 de janeiro de 2015: o promotor Nisman, de 51 anos, é encontrado
morto em seu apartamento de Buenos Aires, com uma arma de fogo
junto ao corpo, horas antes de comparecer ao Congresso para explicar
a denúncia contra a presidente.
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O programa de resgate para o pagamento da dívida grega foi
prorrogado por mais quatro meses, evitando assim um calote a
credores internacionais, que poderia tirar o país da zona do euro.
O acordo ainda deixou vários pontos sem solução, incluindo quais
reformas Atenas levará a cabo para obter a ajuda adicional que
receberá nessa extensão. Autoridades da zona do euro disseram
que o país vai enviar uma carta ao Eurogrupo na segunda-feira (23)
listando quais serão as medidas tomadas em troca do resgate.

Grécia e Eurogrupo fecham acordo sobre ajuda financeira

O Eurogrupo e a Grécia chegaram nesta
sexta-feira (20) a um acordo para
prorrogar a ajuda financeira a Atenas,
após negociação que envolveu ministros
das Finanças europeus e o Fundo
Monetário Internacional (FMI).

G1, http://goo.gl/DzZwfY, 20/02/2015
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Grécia e Eurogrupo fecham acordo sobre ajuda financeira

- Crise econômica grega

- Relação da Grécia com a zona do euro.

- FMI

- O que aconteceria com os gregos se o país deixasse o euro?
http://goo.gl/GKgIb9
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Tropas ucranianas abandonam cidade estratégica 
sitiada por separatistas

SEMANA 17 A 23 DE FEVEREIRO

O presidente ucraniano, Petró Poroshenko, confirmou nesta quarta-
feira que maioria de suas tropas deixou Debaltsevo, estratégica
cidade situada entre Donetsk e Lugansk que já está sob o controle
dos separatistas. Apesar do cessar-fogo firmado na quinta-feira
passada e em vigor desde a meia-noite de sábado, rebeldes e
soldados de Kiev continuaram a se enfrentar na região, onde,
segundo um líder separatista, o exército ucraniano teria perdido
cerca de 3.000 homens. Poroshenko acrescentou que o restante do
efetivo se retiraria em breve

El País, http://goo.gl/5YICQR, 18/02/2015
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- Rebeldes separatistas pró-Rússia na Ucrânia

- Sanções econômicas dos EUA e EU à Rússia

- Crimeia

- Žižek: O que a Europa deveria aprender com a Ucrânia
http://goo.gl/cHU7Ko

Aviões militares do Reino Unido seguem bombardeiros da Rússia

SEMANA 17 A 23 DE FEVEREIRO

Aviões da Força Aérea britânica foram enviados na quarta-feira (18) para
seguir dois bombardeiros russos que sobrevoavam espaço aéreo
internacional perto do litoral da Cornualha, no oeste da Inglaterra. A
informação foi divulgada nesta quinta (19) pelo governo britânico e
aumentou a tensão na relação entre os dois países. Assim como França e
EUA, o Reino Unido acusa a Rússia de dar apoio aos separatistas do leste
da Ucrânia, o que Moscou nega.
Os bombardeios russos, porém, não
penetraram no espaço aéreo britânico.
Em tom mais brando, o ministério
afirma que em nenhum momento foi
considerado que os aviões russos
apresentassem uma ameaça.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/DzZwfY, 19/02/2015

Aviões militares do Reino Unido seguem bombardeiros da Rússia
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- Avanço da presença militar russa no mundo

- Sanções econômicas à Rússia pela questão da Ucrânia

- Caças da força aérea britânica fazem decolagem rápida com
aproximação de aeronave russa
http://goo.gl/tQYVUu
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Especialistas acham o debate sobre impeachment de Dilma 
prematuro
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Folha de São Paulo, http://goo.gl/gU66ns, 15/02/2015

Manifestações de rua programadas para o próximo mês poderão
encorajar a oposição a voltar a falar na abertura de um processo de
impeachment da presidente Dilma Rousseff, tema que entrou nas
conversas dos políticos com a queda da sua popularidade e as
dificuldades que ela enfrenta na economia.
Prematura, imoral, golpista e fora de hora são
expressões usadas hoje por especialistas para
qualificar a tese do impeachment. Segundo
vários especialistas, não há provas concretas
do envolvimento de Dilma nas duas frentes
que poderiam gerar um processo: sua
participação direta nos desmandos da
Petrobras, ou que ela soubesse que parte do
dinheiro desviado da estatal teria ido parar no
caixa do PT, financiando sua reeleição.

Especialistas acham o debate sobre impeachment de Dilma 
prematuro
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- Polarização do debate político brasileiro em “esquerda” e
“direita”

- Julgamento do escândalo da Petrobrás

- Oposição ao governo da presidenta Dilma

- Existe alternativa a esse modelo
http://goo.gl/i1Vscv
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Beija-Flor é campeã do Carnaval do Rio com enredo que 
enaltece ditadura

SEMANA 17 A 23 DE FEVEREIRO

Mas o título não foi livre de polêmica: a escola
teria recebido um patrocínio milionário do
presidente Teodoro Obiang, que comanda o
país africano há 35 anos e teria investido 10
milhões de reais no enredo “Um griô conta a
história: um olhar sobre a África e o despontar
da Guiné Equatorial. Caminhemos sobre a
trilha de nossa felicidade”.
A vitória da Beija-Flor gerou polêmica, pois enaltece o país africano que há
décadas é comandado por Obiang, oitavo governante mais rico do mundo
e considerado um dos mais corruptos do mundo. A escola admitiu ter
recebido financiamento da Guiné Equatorial, mas não confirmou o valor
revelado pela reportagem

Uma homenagem à Guiné Equatorial consagrou a Beija-Flor como a
campeã do Carnaval do Rio de 2015.

El País, http://goo.gl/aX9IxJ, 18/02/2015
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Beija-Flor é campeã do Carnaval do Rio com enredo que 
enaltece ditadura
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- Política brasileira

- Relações internacionais Brasil/África

- Cultura tradicional brasileira de projeção internacional:
carnaval

- Ministério Público Federal apura doação da ditadura da Guiné
Equatorial à Beija-Flor
http://goo.gl/WewxgE

Resposta do desafio: Alternativa a
Em uma decisão unânime, o STF reconheceu, em 5 de maio de 2011, o
regime jurídico da união estável, previsto no Código Civil, também para
casais do mesmo sexo. A relação duradoura entre homossexuais, ao ser
considerada união estável, passa a ter proteção especial do Estado. Isso
porque é incluída em um dos três tipos de família reconhecidos pela
Constituição:
- a convencional, formada com o casamento;
- a formada pela mãe ou pai sozinhos e seus filhos;
- a família decorrente da união estável.
Agora, o casal homossexual é tratado como uma entidade familiar regida
pelo direito da família. Para que isso seja reconhecido, de acordo com o
Código Civil, a união precisa ser uma convivência pública, duradoura,
contínua, ter a característica de lealdade, com a intenção de constituir
família.
A decisão do STF é resultado de profundas mudanças sociais ao longo da
história da República e, especialmente, nas últimas décadas.

Dois projetos de lei (PL) que, entre outros pontos, tratam da definição do
conceito de família prometem esquentar a discussão no Congresso
Nacional. Pelo nome que receberam, muito parecidos – um Estatuto da
Família e o outro Estatuto das Famílias – as propostas parecem ser iguais,
mas na prática são completamente diferentes. A primeira é mais
conservadora enquanto a segunda é mais progressista.

A definição é a mesma que está no
Artigo 226 da Constituição Federal. Já
o Projeto de Lei Suplementar (PLS)
470/13, o Estatuto das Famílias, que
tramita no Senado, reconhece a
relação homoafetiva como entidade
familiar ao rever o instituto da união
estável e ampliasua conceituação.

A que tramita na Câmara (PL
6.583/13) é o Estatuto da Família,
relatada pelo deputado Ronaldo
Fonseca (PROS-DF), define família
como o núcleo formado a partir da
união entre homem e mulher, por
meio de casamento, união estável
ou comunidade formada pelos pais
e seus descendentes.
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Leia com atenção a reportagem da Folha de SP de 06 de janeiro
de 2015:
“O tribunal búlgaro decidiu extraditar o jovem brasileiro de 18 anos
para a Espanha. No país ibérico ele responderá à acusação de ter
tentado viajar à Síria para se unir à milícia radical Estado Islâmico.
A informação foi confirmada pela Embaixada do Brasil em Sófia”.
O nome do jovem brasileiro preso na Bulgária é
a) Ribeiro de Andrade
b) Jair Ribeiro de Andrade
c) Marco Archer Moreira
d) Marco Ribeiro
e) Kaíke Ribeiro

Leia com atenção a reportagem da Folha de SP de 06 de janeiro
de 2015:
“O tribunal búlgaro decidiu extraditar o jovem brasileiro de 18 anos
para a Espanha. No país ibérico ele responderá à acusação de ter
tentado viajar à Síria para se unir à milícia radical Estado Islâmico.
A informação foi confirmada pela Embaixada do Brasil em Sófia”.
O nome do jovem brasileiro preso na Bulgária é
a) Ribeiro de Andrade
b) Jair Ribeiro de Andrade
c) Marco Archer Moreira
d) Marco Ribeiro
e) Kaíke Ribeiro

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




