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Moody's tira grau de investimento do Brasil

A agência de classificação de risco Moody's
rebaixou a nota do Brasil e tirou o grau de
investimento – selo de bom pagador – do
país nesta quarta-feira (24), como já era
esperado. A nota do país caiu dois degraus
de uma vez: passou de Baa3, o último nível
dentro do grau de investimento, para Ba2,
que é categoria de especulação.

A agência também colocou o Brasil em perspectiva negativa, indicando
que pode sofrer novo rebaixamento. Em nota, a Moody's afirma que o
corte da nota foi influenciado pela maior deterioração das métricas de
crédito do Brasil, em um ambiente de baixo crescimento, com expectativa
de que a dívida do governo ultrapasse 80% do Produto Interno Bruto
(PIB) nos próximos três anos.
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Moody's tira grau de investimento do Brasil

Entre as três grandes agências
internacionais, apenas a Moody's
mantinha o Brasil com grau de
investimento. A primeira a tirar o
selo de bom pagador do Brasil foi
a Standard and Poor's (S&P), em
setembro do ano passado. Há
uma semana, a agência voltou a
rebaixar a nota brasileira. Em
dezembro, foi a vez da Fitch, que
ao mesmo tempo colocou a nota
do país em perspectiva negativa,
indicando que ela pode voltar a
ser rebaixada.
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Moody's tira grau de investimento do Brasil

Como principal motivo para a retirada do grau de investimento do país, as
agências apontam a deterioração das contas públicas, o aumento do
endividamento público e a preocupação com a retomada do crescimento
da economia.
No mercado financeiro, a nota de um país funciona como um "certificado
de segurança" que as agências de classificação dão a países que elas
consideram com baixo risco de calotes a investidores.

G1, http://goo.gl/9Q2mev , 24.02.2016
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Polícia pede prisão de ex-presidente da Samarco e mais 6 por 
tragédia em MG

Polícia Civil de Minas Gerais pediu
nesta terça-feira (23) a prisão
preventiva de seis funcionários da
Samarco, inclusive o presidente
licenciado Ricardo Vescovi, e um da
VogBR, após concluir o primeiro
inquérito que apura o rompimento da

barragem de Fundão, em Mariana (MG). Eles foram indiciados sob
suspeita de homicídio qualificado por dolo eventual, além de poluição de
água potável.
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Polícia pede prisão de ex-presidente da Samarco e mais 6 por 
tragédia em MG

As investigações da Polícia Civil apontaram que a causa do rompimento
foi a liquefação de rejeitos, quando a estrutura da barragem passa do
estado sólido para o líquido, próximos à área da barragem que foi
alteada. Essa liquefação teria ocorrido, segundo os investigadores, por
falhas no monitoramento do nível da água junto a esses rejeitos.
Equipamentos que fariam o monitoramento estavam com defeitos,
conforme apurou o inquérito, e não foram realizadas leituras necessárias
para garantir que a barragem não apresentava riscos. Mesmo assim, a
VogBR deu o laudo de estabilidade.

Folha de S. Paulo, http://goo.gl/p1DlRN , 23.02.2016

- Justiça bloqueia R$ 500 milhões da Samarco, Vale e
BHP

http://goo.gl/sjphmK

Corrupção
Desastre em Mariana - MG
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Marqueteiro João Santana e sua mulher são presos ao chegar ao 
Brasil

O publicitário João Santana, que
encabeçou campanhas presidenciais
petistas, e sua mulher Mônica Moura
chegaram a São Paulo nesta terça-feira
(23) às 9h21 e foram presos pela Polícia
Federal.

Eles seguiram para Curitiba por volta das 10h30 em um avião da PF,
acompanhados pelo delegado da Lava Jato Eduardo Mauat. O casal
desembarcou no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos
Pinhais, na Grande Curitiba, às 11h35 desta terça-feira (23) e, cerca de
40 minutos depois, chegou à sede da Polícia Federal na capital
paranaense, em um carro preto, longe do alcance dos jornalistas.
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Marqueteiro João Santana e sua mulher são presos ao chegar ao 
Brasil

Atingidos pela 23ª fase da Operação Lava Jato, iniciada na segunda (22),
João Santana e a mulher foram alvo de mandados de prisão temporária.
O voo que veio de Punta Cana, na República Dominicana, estava
programado para desembarcar as 10h, mas chegou mais cedo.

Folha de S. Paulo, http://goo.gl/kpLKyn , 23.02.2016

Corrupção no Brasil

- A carreira internacional de João Santana, marqueteiro
do PT

http://goo.gl/Pr91vB

Operação Lava Jato

SEMANA 23 A 29 DE FEVEREIRO

Marqueteiro João Santana e sua mulher são presos ao chegar ao 
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Obama anuncia plano para fechar prisão de Guantánamo

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, anunciou nesta terça-
feira (23) que vai apresentar ao Congresso americano um plano para
fechar a prisão de Guantánamo, em Cuba. O plano elaborado pelo
Departamento de Defesa do país vai ser apresentado ainda nesta terça-
feira e tem seu "apoio total", afirmou Obama, em pronunciamento na
televisão.
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Obama anuncia plano para fechar prisão de Guantánamo

Os Estados Unidos transformaram a sua base na baía de Guantánamo
em uma prisão após os atentados de 11 de setembro de 2001. Para lá
foram enviadas centenas de suspeitos de terrorismo. A administração foi
acusada de mantê-los em condições consideradas desumanas por
organismos internacionais.

G1, http://goo.gl/swuBX9 , 23.02.2016

Cuba

- Prisão de Guantánamo

http://goo.gl/rV8Ke1

Terrorismo
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Obama anuncia plano para fechar prisão de Guantánamo
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STF mantém permissão para Receita obter dados bancários
Por 9 votos a 2, o STF (Supremo
Tribunal Federal) decidiu nesta quarta-
feira (24) que é constitucional a
legislação que permite à Receita Federal
acessar dados bancários sigilosos de
pessoas físicas e jurídicas sem
autorização judicial.

Desde 2001, uma lei complementar autoriza que a Receita obtenha
diretamente junto aos bancos e sem autorização judicial, informações
sobre a movimentação financeira de pessoas ou empresas.
Foi a partir desta norma que a Receita aumentou o controle sobre as
movimentações financeiras, passando – a partir deste ano – a receber
informações sobre qualquer transação mensal acima de R$ 2.000 para
pessoas físicas e R$ 6.000 para empresas.

G1, http://goo.gl/DDiQY2 , 24.02.2016
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Receita Federal

- Receita Federal pode obter dados bancários sem
autorização judicial

http://goo.gl/rV8Ke1

Judiciário

SEMANA 23 A 29 DE FEVEREIRO

STF mantém permissão para Receita obter dados bancários

A) O Brasil ocupa a sétima posição no ranking mundial de assassinatos
de mulheres.

B) ALei Maria da Penha é a única lei que protege a mulher.
C) O aborto é ilegal no Brasil, apesar das campanhas a favor.
D) O nível de escolaridade da mulher é inferior ao do homem.
E) O feminicídio ainda não é considerado um crime hediondo no Brasil.

A Lei Maria da Penha, em vigência
desde 2006, considera que, além da
violência física e do sexo forçado, são
crimes também as agressões
psicológicas, como ameaça,
constrangimento, humilhação e
perseguição. Sobre a violência contra a
mulher, aponte a frase correta:

ALTERNATIVA - A

O Brasil está em 7º lugar no ranking de assassinatos de
mulheres no mundo. A Lei número 11.340 de 7 de agosto de
2006, conhecida como Lei Maria da Penha, foi a primeira lei
destinada exclusivamente a defender a mulher da violência
praticada contra ela pelo homem (seja companheiro, marido,
namorado). Até então, a lei não via gravidade nesses tipos de
crimes praticados contra a mulher no Brasil. O agressor, na
maioria dos casos, pagava a pena prestando serviços
comunitários, pagando multa ou doando cestas básicas. Com a
nova lei, o denunciado pode perder o porte de arma, ter de sair
de casa, ser obrigado a manter-se a certa distância da
companheira ou até mesmo ser preso preventivamente.

Referências:

Criada em 2006, Lei Maria da Penha protege mulher de espancamento
e assassinato. - Jornal do Senado. Disponível em: http://goo.gl/dtq0Xr

Sobre a Lei Maria da Penha. Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Disponível em: http://goo.gl/H8wVDf

Enquanto isso, corre o processo judicial que poderá levá-lo à condenação
final. Se a mulher é pobre, ela tem a possibilidade de sair de casa e
refugiar-se com os filhos pequenos numa casa-abrigo pública. Além da Lei
Maria da Penha, foi aprovada em 2015, a Lei do Feminicídio, portanto,
temos atualmente, duas leis para proteger as mulheres da violência
masculina.
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A) Transição de um modelo econômico socialista para a economia de
mercado.

B) Venda da ações das empresas de refrigerante de Cuba para a Coca-
Cola.

Na charge acima, datada de
dezembro de 2014, estão
representados Fidel Castro e seu
irmão e sucessor político, Raúl Castro.
A lata de refrigerante que o atual
presidente cubano parece esconder
de um Fidel já idoso e fisicamente
combalido é o elemento da imagem
que explicita a referência a:
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