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Europa 

 

 BREXIT – UE – Integração x Isolamento  



Europa 

 
Britânicos decidem deixar a União Europeia – “Brexit” 
• Em disputa acirrada, os britânicos decidiram pela saída do Reino Unido da 
União Europeia, após milhões de eleitores terem ido às urnas no chamado 
referendo sobre o Brexit.  
• Do total, 51,8% votaram pela saída do país do grupo e 48,2%, pela 
permanência.  
• Essa foi a primeira vez em que um país membro decide deixar o bloco 
econômico. 
• Negociações diplomáticas sobre questões como comércio, circulação de 
pessoas, patentes e defesa já foram iniciadas mas sem prazo para terminar. 
• Candidata a presidência no segundo turno francês promete consulta 
popular similar. – Possível FREXIT?  
 



Europa 

 
•  Em 22 de março de 2017 - Inglaterra - Seis pessoas morreram, incluindo 
o atacante, e cerca de cinquenta outras ficaram feridas num atentado 
perpetrado por um britânico, identificado como Khalid Masood, de 52 
anos, na ponte de Westminster e frente ao Parlamento britânico, em 
Londres. A sexta vítima mortal é uma mulher que saltou da ponte. 
• Em 19 de dezembro de 2016 - Alemanha - Um homem ao volante de 
um camião investiu contra as pessoas que estavam num mercado de Natal 
em Berlim, na Alemanha. Pelo menos 12 pessoas morreram. 
 



Europa 

 
• Em 14 de julho de 2016 - França - O tunisiano Mohamed Lahouaiej-Bouhlel 
provocou a morte de 84 pessoas quando conduziu um caminhão contra uma 
multidão em Nice que assistia ao fogo de artifício do dia nacional de França. 
•Em 22 de março de 2016 - Bélgica - Uma dupla explosão no aeroporto de 
Zaventem e uma outra explosão na estação de metro de Malbeek, em Bruxelas, 
provocaram pelo menos 34 mortos. 
•Em 13 de novembro de 2015 - França: Atentados perpetrados em Paris - na 
sala de concertos Bataclan, em vários bares e restaurantes no centro da capital 
e perto do Estádio de França, em Saint-Denis - causam 130 mortos e mais de 
350 feridos. O grupo extremista Estado Islâmico (EI) reivindica os ataques. 
 

 
 



Europa 

 
 Número de Mortos em Atentados na Europa desde 2015 


