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Venezuela enfrenta protestos após morte de adolescente por 
policial

SEMANA 24 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO

Manifestantes exigiram a abolição da resolução 8.610, adotada no
mês passado pelo governo, que autoriza forças de segurança a
usar armas letais para reprimir protestos que considerarem
violentos. A defensoria do povo, espécie de ouvidoria do governo,
insiste em que Roa foi morto com uma bala de escopeta de
borracha, mas admitiu que o material não deve ser usado em
manifestações públicas. A polícia disse que o autor presumido do
disparo confessou ter perseguido e encurralado Kluyberth antes de
atirar, corroborando a tese de uma morte a queima-roupa.
No interior do Estado de Táchira (cuja capital é San Cristóbal),
encapuzados sequestraram um caminhão de gasolina e o
incendiaram. Bombeiros impediram que o caminhão explodisse.
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Em Maracaibo (oeste), jovens também encapuzados atearam fogo
em um caminhão que transportava medicamentos. Houve
confrontos entre policiais e jovens que haviam montado barricadas
de pneu e lixo queimado para fechar avenidas. Dezenas foram
presos.
Em Mérida (sudoeste), ao menos cinco estudantes ficaram feridos
em confrontos com a polícia.
Em Caracas, dezenas de jovens se reuniram em frente ao
Ministério do Interior, Justiça e Paz para exigir a anulação da
resolução 8.610.
Acabaram recebidos rapidamente pelo vice-ministro. [Esta]
resolução é uma infâmia que ontem manchou de sangue [o Estado
de] Táchira disse o líder estudantil Hasler Iglesias. Críticos alegam
que o texto viola o artigo 68 da Constituição, que bane o uso de
armas de fogo em protestos.
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A partir da Colômbia estão tentando infiltrar um grupo de
paramilitares vestidos de civis [nos Estados de] Zulia, Táchira e
Apure, disse. Maduro vem intensificando denúncias de um suposto
complô opositor apoiado pela direita colombiana e pelos EUA.
Sob este pretexto, a Justiça prendeu vários opositores acusados de
ter instigado os protestos de 2014 para derrubar o governo, como o
prefeito de San Cristóbal, Daniel Ceballos, e o ex-prefeito de
Chacao Leopoldo López. Na semana passada, o prefeito
metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, também foi detido sob
acusação de conspiração.

Após admitir inicialmente que o
incidente foi um erro policial, o
presidente Nicolás Maduro disse que
os protestos desta quarta foram atos
de terrorismo. Ele afirmou que
estrangeiros a serviço da oposição
estão semeando caos na Venezuela
para derrubar o governo.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/vfa1W2, 26/02/2015

Combatentes do Estado Islâmico destroem antiguidades no 
Iraque

Opositor de Putin é assassinado a tiros em Moscou

Câmara aprova projeto de lei que dificulta a fusão de partidos

Leonard Nimoy, o Spock de 'Jornada nas estrelas', morre aos 
83 anos

Maconha passa a ser legal na capital dos EUA

SEMANA 24 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO

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



Top Atualidades Semanal

MUNDO 
Sociedade

Leonard Nimoy, o Spock de 'Jornada nas estrelas', morre 
aos 83 anos
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O ator norte-americano Leonard
Nimoy, conhecido pelo papel de Spock
em "Jornada nas estrelas", morreu aos
83 anos, na manhã desta sexta-feira
(27), em sua casa em Bel Air, bairro de
Los Angeles. Sua mulher, Susan Bay
Nimoy, confirmou a notícia ao "New
York Times", dizendo que a causa da
morte foi o estágio final de doença
pulmonar crônica obstrutiva.

G1, http://goo.gl/cMNRhz, 27/02/2015 

Ele passou para trás das câmeras para dirigir o terceiro e quarto longas de
"Star Trek“. Também dirigiu os filmes "Coisas engraçadas do amor", com
Gene Wilder, e "Três solteirões e um bebê", de 1987, uma das comédias
de maior bilheteria da época.

- Cultura pop.

- Cinema americano.

- 9 célebres frases de Mr. Spock, em Star Trek
http://goo.gl/tNhUOL

Leonard Nimoy, o Spock de 'Jornada nas estrelas', morre 
aos 83 anos
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Maconha passa a ser legal na capital dos EUA
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BBC, http://goo.gl/JkKg6a, 26/02/2015 

A capital americana, Washington-DC, se tornou nesta quinta-feira o
mais recente lugar dos Estados Unidos onde a posse de pequenas
quantidades de maconha é legalizada. Porém, comprar e vender a
droga continua a ser ilegal, assim como fumar em público.
A chamada Iniciativa 71 foi aprovada por mais de 70% do
eleitorado em referendo realizado junto com as eleições legislativas
nacionais de novembro. Mas o voto reavivou as tensões entre as
autoridades locais e do Congresso. Washington DC - um distrito
federal, não um Estado - precisa obter a aprovação do Congresso
para implementar grande parte da sua legislação.
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- (Des)criminalização do uso medicinal e recreativo da cannabis.

- Tráfico de drogas.

- Especialistas discutem uso medicinal da maconha
http://goo.gl/I8of21

- Um tapinha não dói - reportagem especial sobre a repressão
à maconha na américa latina
http://goo.gl/mpPECg

Maconha passa a ser legal na capital dos EUA
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Opositor de Putin é assassinado a tiros em Moscou
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O ex-vice-primeiro-ministro Boris Nemtsov, um das principais vozes
de oposição ao presidente Vladimir Putin, foi morto alvejado por ao
menos quatro tiros no centro de Moscou na noite desta sexta-feira
27. O crime teria sido presenciado por várias testemunhas, entre
elas uma mulher ucraniana que o acompanhava. O porta-voz do
Kremlin, Dmitri Peskov, disse que Putin condenou o assassinato do
líder opositor. Segundo ele, o presidente vai supervisionar
pessoalmente a investigação.
Ele e é considerado um dos
arquitetos da reforma econômica
liberal russa. Depois de deixar o
Parlamento, em 2003, Nemtsov
ajudou a criar e liderar diversos
partidos e grupos de oposição.

Carta Capital, http://goo.gl/aahLxn, 28/02/2015 

- Crise política entre Rússia e Ucrânia.

- Acordo de Minsk.

- Ministro russo denuncia uso político de assassinato de líder
opositor
http://goo.gl/QsA0MA

Opositor de Putin é assassinado a tiros em Moscou
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Combatentes do Estado Islâmico destroem antiguidades 
no Iraque
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O Estado Islâmico destruiu uma coleção de
estátuas e esculturas inestimáveis no norte
do Iraque que remontam à antiga era
assíria, de acordo com um vídeo publicado
na internet. O vídeo dos militantes
islâmicos radicais mostrou homens
atacando os artefatos, alguns deles
identificados como antiguidades do século
7 a.C., com marretas ou furadeiras,
dizendo se tratar de símbolos de idolatria.
Os artigos destruídos parecem ser de um
museu de antiguidades na cidade de
Mossul, no norte iraquiano, tomada pelo
Estado Islâmico em junho passado, afirmou
um ex-funcionário do museu à Reuters.

G1, http://goo.gl/xEevpz, 26/02/2015 

- Ataques do Estado Islâmico em várias regiões do mundo.

- Ameaça à soberania dos países vítimas dos ataques.

- Vídeo mostra Estado Islâmico destruindo estátuas milenares
em Mossul
http://goo.gl/TCPlmi

Combatentes do Estado Islâmico destroem antiguidades 
no Iraque
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Câmara aprova projeto de lei que dificulta a fusão de partidos
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A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (25) um projeto de lei
que dificulta a fusão de partidos. A proposta ainda precisa passar pelo
Senado.
Pelo texto, somente será permitida a fusão de partidos que tiverem registro
há pelo menos cinco anos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A aprovação do projeto, com o apoio do PMDB, foi uma resposta à
articulação de bastidores do ministro Gilberto Kassab (Cidades), do PSD,
para recriar o Partido Liberal (PL). Aliados de Kassab admitem que o
objetivo do ex-prefeito de São Paulo, após recriar o PL, é fundir a nova
sigla ao PSD, ampliando a base aliada do governo no Congresso Nacional.
Se aprovado no Senado, o projeto tornará pouco interessante a migração
de deputados para o novo partido, uma vez que a sigla ficaria sem tempo
de propaganda eleitoral.

G1, http://goo.gl/aCSdFO, 25/02/2015 
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- Reforma política no Brasil.

- Conflito de interesses entre Câmara dos Deputados e
Congresso Nacional.

- Líder do Pros acionará STF contra projeto que proíbe fusão de
partidos
http://goo.gl/P0Y5Nj

Câmara aprova projeto de lei que dificulta a fusão de partidos
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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

Um rapaz tido como tranquilo, bem educado e sem histórico
nenhum de violência. Nada na vida de Kaique Guimarães indicava
que ele poderia se converter ao terrorismo. Mas Kaique está preso
na Espanha, suspeito de envolvimento com o grupo radical Estado
Islâmico. Segundo a acusação, ele estava sendo preparado para
cometer atentados na Europa.
Por que um jovem brasileiro de 18 anos trocaria uma vida
confortável em uma cidade europeia para lutar ao lado dos
terroristas do grupo Estado Islâmico?
Segundo as autoridades espanholas, foi exatamente essa a opção
do brasileiro Kaique Luan Ribeiro Guimarães. Ele morava com a
família perto de Barcelona, na Espanha. No dia 15 de dezembro de
2014, foi preso, junto com dois amigos marroquinos, na Bulgária.

Resposta do desafio: Alternativa e
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Eles tentavam seguir uma rota muito parecida com a que o
Fantástico mostrou em um documentário em janeiro. Na
reportagem, uma jornalista francesa disfarçada viajava até a Síria
atravessando a Turquia, para se infiltrar no Estado Islâmico. É o
caminho mais curto entre a Europa e a região dominada pelos
terroristas. Entre a civilização ocidental e a barbárie.
Extraditado de volta para a Espanha, Kaique chegou a dizer que
tinha ido comprar roupas na Bulgária. Mas as autoridades
espanholas não acreditam na versão dele.
Para a polícia, não há dúvidas. No dia da prisão, agentes entraram
em um apartamento usado por Kaique e seus amigos marroquinos
para planejar a viagem até a Síria.

Kaique Luan Ribeiro foi capturado em dezembro. Primeiro, ele ficou
detido na Bulgária. Depois, foi extraditado para a Espanha e, agora,
está em um presídio nos arredores de Madri. Ainda é uma prisão
provisória, já que não houve julgamento. Mas a acusação é
pesada: associação criminosa com organização terrorista, o que
pelas duras leis antiterror da Espanha pode dar até 12 anos de
prisão se ele for considerado culpado.
O intendente da Força Especial de Barcelona Xavier Porcuna diz
que Kaique estava sendo vigiado há sete meses e que foi preso
quando decidiu se unir ao grupo Estado Islâmico.
O promotor chefe espanhol Javier Zaragoza tem um longo histórico
de condenações de terroristas. “Kaique é muito perigoso. Membro
de uma célula do Estado Islâmico que doutrinava jovens na região
de Barcelona. Segundo o promotor, Kaique já estava pronto para
preparar ações terroristas”, ele diz.

O brasileiro é um dos 60 prisioneiros na Espanha acusados de
participar do grupo radical mais violento da atualidade.
Esta semana, Brian de Mulder, filho da brasileira Rosana
Rodrigues, que mora na Bélgica, foi condenado à revelia a cinco
anos de prisão por ter se unido ao Estado Islâmico, na Síria, e
planejar ataques contra alvos na Europa.

G1, http://goo.gl/rxObbK, 15/02/2015

Desafio da semana

As perspectivas econômicas do país são boas e os investimentos
estão chegando, o país terá o maior crescimento econômico do
mundo entre 2016 a 2018. Entre os cinco países que formam o
grupo BRICS, o crescimento dele é um grande alívio para o
mercado global. Sua moeda vem se valorizando e as reformas
internas são concretas. Curiosamente, elemento sorte, a queda no
preço do petróleo favoreceu ainda mais a sua economia. Estou
falando da(o)

a) Brasil
b) Rússia
c) Índia
d) China
e) África do Sul (South African)
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