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Ataques terroristas na Bélgica deixam dezenas de mortos e feridos

Atentados terroristas deixaram dezenas
de mortos e feridos no Aeroporto
Internacional de Zaventem e na estação
de metrô Maelbeek em Bruxelas, na
Bélgica, na manhã desta terça-feira (22).
O número de vítimas ainda não é oficial.
A imprensa fala em 34 mortos e mais de
270 feridos. As explosões levaram o país
a entrar em alerta máximo para
atentados terroristas.
Algumas horas depois dos ataques, o
Estado Islâmico publicou um
comunicado na web reivindicando os
atentados.
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Ataques terroristas na Bélgica deixam dezenas de mortos e feridos

Duas explosões ocorreram no aeroporto e uma no metrô. Pelo menos
uma delas foi provocada por um homem-bomba, segundo procuradoria
local. Uma testemunha que trabalha no setor de bagagens do aeroporto
disse ter ouvido um homem gritar em árabe pouco antes da explosão.
As ações de hoje em Bruxelas ocorreram quatro dias após a prisão de
Salah Abdeslam em um bairro da capital belga. Abdeslam era procurado
desde o fim do ano passado por suspeita de envolvimento nos atentados
de Paris. Ele é mantido em uma prisão de alta segurança na Bélgica.
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G1, http://migre.me/tkaKJ , 22.03.2016

Marido que estupra a mulher é punido criminalmente em apenas 52 
países

Dos 193 países integrantes da ONU,
apenas 52 consideram crime o estupro
marital –quando a mulher é violentada
pelo marido. No Brasil, a agressão
está incluída na Lei Maria da Penha,
mas na maior parte do mundo a
mulher não conta com uma legislação
específica que considere o marido um
agressor.
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Estimativas da ONU avaliam que 2,6 bilhões de mulheres e meninas
vivem em países onde o estupro dentro do casamento não é
explicitamente criminalizado, e estima-se que uma em cada três mulheres
já tenha sofrido algum tipo de violência física e/ou sexual, na maior parte
das vezes cometida pelo parceiro.

Marido que estupra a mulher é punido criminalmente em apenas 52 
países

Historicamente, a violência sexual não era criminalizada quando praticada
dentro de uma relação íntima. A mulher era vista como uma espécie de
propriedade, e a relação sexual vista como uma obrigação contratual
ligada ao casamento.
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UOL, http://migre.me/tkd7q , 22.03.2016
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ONU
Lei Maria da Penha

http://migre.me/tkd95

Violência contra mulher ainda é muito
tolerada por europeus

Marido que estupra a mulher é punido criminalmente em apenas 52 
países

SEMANA 22 A 28 DE MARÇO

Obama incentiva mudança em Cuba e afirma que Guerra Fria 
acabou

Em um dos momentos mais
esperados de sua presença em Cuba,
o presidente dos EUA, Barack Obama,
fez um discurso endereçado à
população do país, em que ressaltou
uma mensagem de paz, disse que é
preciso "abraçar a mudança" e que o
objetivo da histórica viagem é "enterrar"
a Guerra Fria.
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Em sua fala, Obama relembrou a história de agressões entre Cuba e os
Estados Unidos, e disse que a viagem a Havana tinha o objetivo de
"enterrar os restos da Guerra Fria nasAméricas".

Obama incentiva mudança em Cuba e afirma que Guerra Fria 
acabou

"Por que agora?", perguntou. "O que os EUAestavam fazendo não estava
funcionando. Uma politica da Guerra Fria não fazia mais sentido no século
21", disse o presidente, aplaudido de pé quando voltou a pedir ao
Congresso americano o fim do embargo econômico dos EUAa Cuba, em
vigor desde 1962. Areaproximação entre os dois países, iniciada no fim de
2014, corrige uma política fracassada mantida nas últimas décadas pelos
EUA, disse o presidente.
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Folha de S. Paulo, http://migre.me/tkdkC , 22.03.2016
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Embargo Econômico
Cuba

http://migre.me/tkduw

Cartunista espera que reaproximação com
EUA leve humor a Cuba
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Obama incentiva mudança em Cuba e afirma que Guerra Fria 
acabou

PF apreende planilhas da Odebrecht com valores destinados a 
políticos

A Polícia Federal encontrou planilhas que
mostram doações feitas pela Odebrecht a
mais de 316 políticos de 24 partidos. Os
documentos foram apreendidos na
residência do presidente da Odebrecht
Infraestrutura, Benedicto Barbosa da Silva
Junior, que foi preso temporariamente na
23ª fase da Operação Lava Jato e liberado
posteriormente pela Justiça.

Os partidos listados são: DEM, PC do
B, PCB, PDT, PMDB, PMN, PP, PPL,
PPS, PR, PRB, PRP, PSB, PSC, PSD,
PSDB, PSDC, PSOL, PT, PT do B, PTB,
PTC, PTN e PV.
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PF apreende planilhas da Odebrecht com valores destinados a 
políticos

Os políticos listados são de diversos partidos, tanto da base aliada ao
governo federal quanto de oposição. Entre os políticos citados estão o
presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG), o ex-
governador de Pernambuco Eduardo Campos (PSB), morto durante a
campanha presidencial de 2014, os ministros Aloizio Mercadante
(Educação) e Jaques Wagner (Chefia de Gabinete da Presidência), os
senadores José Serra (PSDB-SP), Renan Calheiros (PMDB), o
presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB/RJ), os
ministros Aldo Rebelo e Jacques Wagner, os governadores tucanos Beto
Richa (Paraná) e Geraldo Alckmin (São Paulo), ex-governador do Distrito
Federal Agnelo Queiroz (PT) e o ex-governador Eduardo Campos
(PSB/PE – já falecido). Foram citados ainda: José Sarney (PMDB/MA),
Paulinho da Força (SDD/SP), Jutahy Magalhães (PSDB/BA), Paulo Abi-
Ackel (PSDB/MG), Mendonça Filho (DEM/PE), Rodrigo Maia (DEM/RJ),
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PF apreende planilhas da Odebrecht com valores destinados a 
políticos

Osmar Terra (PMDB/RS), Paulo Teixeira (PT/SP), Paulo Magalhães
(PSD/BA) e os prefeitos Fernando Haddad (PT/SP), Eduardo Paes
(PMDB/RJ) eACM Neto (DEM/BA).
Na quarta-feira (23), após as planilhas terem sido divulgadas na imprensa,
o juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato em
primeira instância, determinou o sigilo sobre os documentos e vai transferir
a documentação ao STF pois trata-se de uma lista com nomes de
pessoas com foro privilegiado.
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G1, http://migre.me/tkO1r 23.03.3016

Política
Corrupção

http://migre.me/tkO3j

STF recebe de Procuradoria petições que
citam Dilma, Lula, Temer e Aécio
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PF apreende planilhas da Odebrecht com valores destinados a 
políticos

Brasil volta a concentrar renda após década de avanços

A recessão e as crises política
e fiscal do ano passado
levaram o Brasil a registrar
pela primeira vez desde 1992
a combinação de queda na
renda com o aumento da sua
desigualdade. O resultado
marca o fim de um período de
14 anos consecutivos de
melhora na equidade social
brasileira, uma das grandes
marcas dos governos do PT.
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Brasil volta a concentrar renda após década de avanços

Em mais de duas décadas, desde o início da série da chamada Nova
Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) em 1992, nunca
renda e desigualdade pioraram juntas no país. Nas crises de 1999 e 2003,
por exemplo, embora a renda dos brasileiros tenha registrado recuos
expressivos, a desigualdade não cresceu.
Com a crise fiscal atual e a necessidade de um forte ajuste, a tendência da
renda total é de quedas maiores. No ano passado, por exemplo, o Bolsa
Família não foi reajustado.

SEMANA 22 A 28 DE MARÇO

Folha de S. Paulo, http://migre.me/tl3BB ,  24.03.2016

Crise Econômica
Pnad

http://migre.me/tl3Dn

Desemprego avança e atinge 9,5% no
trimestre até janeiro, aponta IBGE
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Brasil volta a concentrar renda após década de avanços

O texto se refere:

A) A uma dissidência da Al Qaeda no Iraque, que passou a atuar no
país após a morte de Saddam Husseim.
B) A um grupo terrorista atuante nos Emirados Árabes Unidos, país
economicamente mais dinâmico da região.
C) A uma seita religiosa sunita que atua no sul da Líbia, em franca
oposição aos xiitas.
D) A um grupo muçulmano extremista, atuante no norte da Nigéria,
região em que a maior parte da população vive na pobreza.
E) Ao principal grupo religioso da Etiópia, ligado ao regime político dos
tuaregues, que atua em toda a região do Saara.

ALTERNATIVA - D

O Boko Haram é um grupo terrorista surgido na Nigéria que, muitas
vezes, é denominado como “grupo radical islâmico”, pois as suas
ações correspondem ao fundamentalismo religioso de combate à
influência ocidental e de implantação radical da lei islâmica, a
sharia.
O principal objetivo do Boko Haram atualmente, além de combater
os princípios e legados ocidentais deixados pela colonização
britânica no país, é a construção de uma república islâmica. Para
conseguir esse objetivo, o grupo terrorista utiliza muitos métodos
radicais, incluindo a realização de atentados e o sequestro para
realizar avanços territoriais. O Boko Haram também age por meio
do sequestro de mulheres, utilizando-as para a obtenção de
resgates e, principalmente, negociando-as como escravas sexuais.
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Referências:

BOKO HARAM: http://migre.me/tkOr5 23.03.2016

QUEM É O LÍDER DO GRUPO TERRORISTA BOKO HARAM?
HTTP://MIGRE.ME/TKOZV 23.03.2016

A) O aumento das mensalidades pagas pelos alunos para estudar
nessas escolas.
B) a obrigatoriedade do uso de uniforme por parte dos estudantes.
C) a suspensão da merenda no intervalo das aulas.
D) a falta de qualidade da escola pública paulista.
E) a reorganização da rede de escolas públicas estaduais imposta
pelo governo do estado de São Paulo em setembro de 2015.

A partir de novembro de 2015,
eclodiram ocupações a mais de
200 escolas estaduais de São
Paulo. Assinale a alternativa que
apresenta a motivação desse
movimento.
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