


Crise econômica 

Consequências 

 Ajuste fiscal afetou o acesso ao seguro desemprego, benefícios da 
previdência e abono salarial 

 Juros mais altos para conter a inflação dificultaram o acesso ao crédito 
 Desaceleração da economia chinesa afetou as exportações de commodities 
 Inflação superou 10% (maior taxa desde 2003) 
 Desemprego bateu 7,5% em novembro  



Troca de ministros na Fazenda 

Joaquim Levy Nelson Barbosa 



Agências rebaixam nota do Brasil 
Consequências 
 

 Cotação do dólar: Com menos investidores 
interessados no Brasil, o país perde dólares, 
incentivando a alta na cotação da moeda 

 Dívida do país: O rebaixamento pode provocar 
uma saída de recursos do país, também porque 
muitos fundos só permitem a aplicação em 
investimentos com grau de “bom pagador” 

 Financiamento das empresas:  O grau de 
investimento é um selo de qualidade, que 
assegura aos investidores um menor risco de 
calote. Os investidores podem avaliar se a 
possibilidade de ganhos compensa o risco de 
perder o capital investido com a instabilidade 
econômica local 



Projeto para voltar CPMF 
Consequências 
 

 Aumentar a arrecadação: Expectativa de R$32 Bilhões em 4 
anos 

 Justificativa: Cobrir o déficit da Previdência 
 Quando entrará em vigor?:  Precisa da aprovação do 

Congresso (3/5 da Câmara e do Senado em duas votações, 
por ser emenda constitucional) 



1 - PROPINAS 
Segundo o Ministério Público Federal, diretores e funcionários da Petrobras cobravam propina 
de empreiteiras e outros fornecedores para facilitar seus negócios com a estatal 

2 - CONTRATOS SUPERFATURADOS 
Os contratos dessas empresas com a Petrobras eram superfaturados para permitir o desvio de 
dinheiro dos cofres da estatal para os benefíciários do esquema 

3 - OPERADORES 
Parte do dinheiro recebido pelos fornecedores da Petrobras foi desviada para lobistas, doleiros e 
outros operadores encarregados de repassá-lo a políticos e funcionários públicos 
4 - PARTIDOS POLÍTICOS 
Segundo o Ministério Público, o esquema beneficiava os partidos políticos responsáveis pela 
indicação dos diretores da Petrobras que colaboravam com o esquema na estatal 



Escândalo na 

Propinas envolvendo o direito de transmissão da Copa América 
Propinas envolvendo o direito de transmissão da Copa do Brasil 
Esquema envolvendo contrato da Nike com a CBF 
Prisão do ex-presidente José Maria Marin 
J.Hawilla dono da Traffic  devolveu R$151 milhões as autoridades 



Fenômeno El Niño 

O El Niño é um fenômeno climático, de caráter atmosférico-oceânico, em que ocorre o 
aquecimento fora do normal das águas superficiais e sub superficiais do Oceano Pacífico 
Equatorial. 

Temperatura do mar poderá alcançar 2ºC acima do normal 
Afeta o Clima Regional e Global 
Mudança nos padrões do vento 
Alteração nos regimes de chuva em regiões tropicais e de latitudes 
médias 
Pode provocar mais chuvas no Sul e secas ainda mais extremas no 
Nordeste 
Elevação de temperatura no sudeste 
 
 



Desastre de Mariana 
 

Fato: Rompimento de duas barragens 
O que continha na barragem? Lama resultante do rejeito da produção de minério 
de ferro 
Mineradora responsável: Samarco 
Distrito mais atingido: Bento Rodrigues 
Cidade: Mariana 
Estado: Minas Gerais 
Ainda não há causas, última fiscalização em Julho e estava ok 
A lama seguiu pelo rio Doce, passando por várias cidades de Minas Gerais e do 
Espírito Santo. No município capixaba de Linhares, ela desembocou no mar 
Governo Liberou o saque do FGTS para as vítimas 
 



Câmara abre processo de 
impeachment 

 O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acolheu o pedido para a abertura do 
processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.  

 Pedido foi formulado pelos juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior. 
 O que acontece agora? Agora, o pedido será analisado por uma comissão especial 

formada por deputados de todos os partidos, proporcional ao tamanho de cada 
bancada. A presidente terá um prazo para se defender. A comissão vai dar um 
parecer a favor ou contra a abertura do processo, que vai ao plenário. Se os 
parlamentares decidirem pela abertura do processo de impeachment, por dois 
terços dos deputados, Dilma será obrigada a se afastar do cargo por 180 dias, e o 
processo seguirá para julgamento do Senado  



Dengue, Chikungunyae e Zika Vírus 

Descoberta a Relação do Zika Vírus com a microcefalia 
 
Febre Chikungunyae chega ao Brasil 
 
Aumento das mortes por Dengue 



Atualidades  
Internacionais 



Escândalo na 

o7 dirigentes presos na Suíça 
oSuspeita de corrupções envolvendo um montante de US$150 
milhões 
oCorrupção na escolha do Catar como sede da copa de 2022 
oDenúncia afirma que desde 1991 os dirigentes usam seu cargo 
para cometer vários crimes, incluindo fraude, subornos e lavagem 
de dinheiro 



Reaproximação Eua e Cuba 

 Os dois países, separados apenas por 150 quilômetros pelo Estreito da Florida, não 
mantinham relações diplomáticas oficiais desde 1961.  



Corrida presidencial nos Eua e 
Polemicas de Donald Trump 

Na campanha presidencial pela vaga de Obama, o pré candidato republicano 
Donald Trump deu várias declarações polêmicas, entre elas afirmou que construiria 
um muro para separar os Eua do México e criticou o acolhimento de Obama aos 
refugiados Sírios 



Intervenção Russa na Síria 

O que é: Vários ataques aéreos feitos pela força armada Russa 
Contra quem?: Contra o Estado Islâmico, porém, os EUA, que defendem a saída do ditador 
Bashar al-Assad, afirmam que os ataques também são contra outros rebeldes que lutam contra 
o regime sírio, como o grupo chamado Exército Livre.  



Acordo nuclear com o Irã  

Acordo entre o Teerã e o grupo 5+1(China, França, Alemanha, Rússia, Reino Unido e EUA 

Objetivos 

 Limitar o enriquecimento de urânio 
 Limitar a produção de plutônio 
 Reforçar as inspeções 
 Terminar com as sanções que prejudicavam o desenvolvimento do Irã 



Estado Islâmico 

Fonte do dinheiro:   
Petróleo 
Mesadas dadas por povos que seguem outra religião e querem viver em paz 
Sequestros 
Principais Atentados:  
França – 128 mortos e 300 hospitalizados – Ataques na sala de espetáculos 
Bataclan,  várias ruas e próximo ao estádio de France. 
Líbano – 44 mortos, ataque a base Hezbollah, movimento xiita libânes 
Egito – Um avião com 224 pessoas, todos morreram 
Turquia – 102 mortos e 500 feridos em Ancara 



Atentado Parisiense 

• 128 mortos 
• 300 hospitalizados  
•Ataques na sala de espetáculos Bataclan 
• Ataques nas ruas 
• Ataques próximos ao estádio de France, aonde acontecia um amistoso entre 
França e Inglaterra 



Chegada de refugiados à Europa 

Travessias perigosas e muitas mortes no Mar mediterrâneo 
Cidadãos da Síria, Afeganistão, Eritréia, Senegal, Mali, Guiné e Gâmbia 
Mais de 2500 pessoas morreram afogada 
Foto da fotógrafa dando rasteira na Hungria 
Foto do menino Sírio encontrado morto em uma praia turca depois do naufrágio 



China – Desaceleração da economia e 
abolição da política do filho único 

 A bolsa chinesa começou a estourar depois de vários anos de 
crescimento robusto 

 Com o forte avanço do PIB nos últimos anos, mudou-se o modelo 
exportador para uma economia voltada para o consumo interno 

 Diferente dos EUA e da europa, 80% dos investidores são pessoas 
físicas 

 Desvalorização da moeda chinesa 
 Agora cada casal pode ter dois filhos 

 



Descoberta do Planeta Kepler 452b 

O planeta mais parecido com a Terra 
 



Países assinam acordo 
ambiental em Paris 

•Fixa um teto para as emissões de gases de efeito estufa  
•Estabelece um sistema de financiamento para que os países com menos recursos possam 
se adaptar aos efeitos das mudanças climáticas. 



Cúpula de desenvolvimento sustentável 
Erradicação da pobreza principal objetivo 


