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Ministro do STF homologa delação premiada de Delcídio do Amaral

O ministro do STF (Supremo Tribunal
Federal) Teori Zavascki confirmou nesta
terça-feira (15) a delação premiada do
senador Delcídio do Amaral (PT-MS)
sobre o esquema de corrupção da
Petrobras à força-tarefa da Operação
Lava Jato.

A colaboração do parlamentar traz citações à presidente Dilma Rousseff,
ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ministros e ex-ministros e
ainda a integrantes da cúpula do PMDB no Senado e ao presidente do
PSDB, senadorAécio Neves (MG).
Agora, os investigadores vão analisar se as menções feitas por Delcídio
aos políticos trazem indícios mínimos que justifiquem a abertura de
inquéritos.
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Ministro do STF homologa delação premiada de Delcídio do Amaral

Os termos do acerto revelam que o petista terá que devolver R$ 1,5
milhão aos cofres públicos por seu envolvimento no esquema de
corrupção da Petrobras.

Delcídio citou:

 o ministro da educação Aloízio Mercadante de ter oferecido ajuda
financeira e lobby junto ao STF para sua soltura;

 o vice-presidente Michel Temer teve participação direta na nomeação
de executivos da Petrobras condenados em uma ação da Operação
Lava Jato;

 revelou que Lula mandou comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras
Nestor Cerveró e de outras testemunhas;

SEMANA 15 A 21 DE MARÇO

Ministro do STF homologa delação premiada de Delcídio do Amaral

 Dilma Rousseff usou sua influência para evitar a punição de
empreiteiros, ao nomear o ministro Marcelo Navarro para o STJ
(Superior Tribunal de Justiça);

 afirmou que o presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG),
recebeu propina de Furnas, empresa de economia mista subsidiária da
Eletrobrás;

 outros nomes citados pelo senador são dos parlamentares que já são
investigados em inquéritos da Lava Jato no STF, como o presidente do
Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), Edison Lobão (PMDB-MA),
Romero Jucá (PMDB-RR) e Valdir Raupp (PMDB-RO).

Folha de S. Paulo, http://migre.me/teFfL , 15.03.2016

SEMANA 15 A 21 DE MARÇO

Dois terços dos casos de contrabando humano no Brasil são para 
exploração sexual

Trata-se de um caminho conhecido na região Norte do país, a mais
visada pelas quadrilhas que roubam pessoas para vendê-las com fins
econômicos no exterior – o crime que mais cresce no país desde 2011,
segundo a estatística oficial. O mais comum é a exploração sexual (cerca
de dois terços dos 545 casos identificados pelo Ministério das Relações
Exteriores desde 2005), mas há também ocorrências de trabalho escravo,
mendicância forçada e até remoção de órgãos.
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Dois terços dos casos de contrabando humano no Brasil são para 
exploração sexual

O número oficial de ocorrências, entretanto, está longe de revelar a dura
realidade do problema, como reconhece o próprio governo federal. No
último Relatório Nacional sobre Tráfico de Pessoas disponível para
consulta, com dados de 2013, há a advertência expressa de que se trata
"tão somente dos casos que chegaram ao conhecimento dos postos
consulares" do Brasil no exterior. Naquele ano, foram computadas 62
denúncias de brasileiros traficados para outros países. A maioria das
vítimas dos traficantes na região Norte são meninas ou mulheres jovens,
até 21 anos, que frequentemente acabam subjugadas pela própria família
em troca de um motor de barco ou um telefone celular.

UOL,  http://migre.me/teGxL 15.03.2016

Relações Exteriores
Tráfico de pessoas

http://migre.me/teGLY

Região amazônica tem rotas de tráfico
humano sem fiscalização
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Dois terços dos casos de contrabando humano no Brasil são para 
exploração sexual

SEMANA 15 A 21 DE MARÇO

Supremo rejeita recurso da Câmara e mantém decisão sobre 
impeachment

O Supremo Tribunal Federal (STF)
rejeitou nesta quarta-feira (16) um
recurso da Câmara e manteve
regras definidas em dezembro pela
própria Corte para o rito do
impeachment da presidente Dilma
Rousseff.
Por 9 votos a 2, a Corte fixou a
impossibilidade de chapas ou
candidaturas avulsas para
composição da comissão especial
da Câmara que analisará as
acusações.
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Supremo rejeita recurso da Câmara e mantém decisão sobre 
impeachment

Além disso, determinou que a votação para escolha dos integrantes do
colegiado seja aberta, mostrando a opção de cada deputado, pela
aprovação ou rejeição da comissão formada por indicação dos líderes.

G1, http://migre.me/tfPwy 16.03.2016

Supremo rejeita recurso da Câmara e mantém decisão sobre 
impeachment

Política
Crime de Responsabilidade

http://migre.me/tfPCb

Câmara entra no STF contra decisão que
barrou rito de impeachment
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Obama firma novas sanções contra Coreia do Norte

O presidente dos Estados Unidos, Barack
Obama, assinou nesta quarta-feira (16) um
decreto autorizando a adoção de novas
sanções contra a Coreia do Norte, no
momento em que Pyongyang multiplica
suas ameaças e anuncia a condenação
de um estudante americano.
Estas sanções, que têm o aval da ONU,
afetam o setor energético, financeiro e de
transporte marítimo da Coreia do Norte,
destacou a Casa Branca.
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Obama firma novas sanções contra Coreia do Norte

Obama considerou a decisão como uma resposta apropriada ao teste
nuclear - o quarto desde 2006 - e aos lançamentos de mísseis realizados
pela Coreia do Norte nos dias 6 de janeiro e 7 de fevereiro,
respectivamente, que segundo Washington constituem uma violação das
resoluções da ONU.

G1, http://migre.me/tfPJE 16.03.2016

Coreia do Norte
ONU

http://migre.me/tfPCb

Estudante americano é condenado a 15 anos
de prisão na Coreia do Norte
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Obama firma novas sanções contra Coreia do Norte

SEMANA 15 A 21 DE MARÇO

Teste  de  zika desenvolvido pela USP é inovação importante, diz 
médica

Nesta terça-feira (15), a USP divulgou que o
Instituto de Ciências Biomédicas (ICB)
desenvolveu um novo método de diagnóstico
de zika, capaz de detectar anticorpos
produzidos pelo organismo contra o vírus.
A vantagem do novo teste é que ele permite
detectar a infecção mesmo depois da
eliminação do vírus pelo organismo.

G1, http://migre.me/tfQky 16.03.2016

Isso é importante para conseguir identificar, por exemplo, se mães de
bebês com microcefalia tiveram contato com o vírus no início da
gestação. Além disso, o exame vai permitir a obtenção de dados
epidemiológicos cada vez mais precisos sobre a doença.
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Microcefalia
Epidemia

http://migre.me/tfQBQ

Desigualdade em infraestrutura é
catalisadora do surto de zika no Brasil

SEMANA 15 A 21 DE MARÇO

Teste de zika desenvolvido pela USP é inovação importante, diz 
médica

ALTERNATIVA - B

O presidente da Guatemala Otto Pérez Molina renunciou e foi preso
acusado de comandar um esquema de corrupção apelidado de “La
Línea” que consistia em cobrar suborno a empresários em troca de
isenção parcial ou total de impostos aduaneiros. Os detalhes foram
revelados após investigação da Comissão Internacional Contra a
Impunidade na Guatemala (Cicig), órgão ligado à ONU e à Justiça
guatemalteca; eles se concentraram em 40 casos de pagamento
de suborno às autoridades para garantir a entrada no país

Referências:

Entenda escândalo que causou renúncia do presidente da Guatemala
em: http://migre.me/tfS9P 03.09.2015

Justiça determina prisão de presidente da Guatemala em:
http://migre.me/tfScu 03.09.2015
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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.
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