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Panama Papers: como escândalo chega ao Brasil e à América Latina

Os vazamentos de documentos confidenciais do escritório de advocacia
Mossack Fonseca afetaram o Brasil e muitos outros países da América
Latina.
No Brasil, há menção a parentes ou pessoas ligadas a sete partidos. No
resto da América Latina, são mencionados nos "Panama Papers" o
presidente argentino, Mauricio Macri, o jogador de futebol Lionel Messi, um
primo do presidente do Equador, empresários relacionados ao presidente
do México, Enrique Peña Nieto, e à campanha de Keiko Fujimori,
candidata à Presidência do Peru.
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Panama Papers: como escândalo chega ao Brasil e à América Latina

A BBC Mundo, serviço em espanhol da BBC, fez um resumo das
principais revelações na América Latina, separadas por país. Os papéis do
"Panama Papers" mostram 107 empresas offshore vinculadas a pessoas
ou empresas envolvidas nas investigações da operação Lava Jato,
informa o portal UOL, um dos que fez a investigação dos documentos
brasileiros. Os documentos mostram também que o escritório de
advocacia panamenha Mossack Fonseca criou ou vendeu empresas
offshore a políticos de sete partidos brasileiros ou parentes deles.
Na lista estão membros ou familiares de políticos do PDT, PMDB, PP,
PSB, PSD, PSDB e PTB. O PT não aparece. Uma das offshores que
aparecem operadas por um banqueiro suíço é atribuída ao presidente da
Câmara, Eduardo Cunha (PMDB), que enfrenta acusações de corrupção.
Em comunicado, ele negou ter contas no exterior.
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Panama Papers: como escândalo chega ao Brasil e à América Latina

A Mossack Fonseca entrou, em janeiro, no radar das autoridades
brasileiras que investigam corrupção na Petrobras. Acreditava-se que a
empresa estaria ajudando a ocultar a posse de um tríplex no Guarujá que,
segundo Ministério Público no Paraná, pertence ao ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. Não foi encontrada relação entre a Mossack e o
tríplex.
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UOL, http://migre.me/trZsc 06.04.2016

O Parlamento da África do Sul
rejeitou nesta terça-feira (5) um
pedido de impeachment contra o
presidente Jacob Zuma, acusado de
ter ferido a constituição ao O não
devolver dinheiro público que teria
sido gasto na reforma de sua casa.
presidente tem o apoio do
Congresso Nacional Africano (CNA),
que forma quase dois terços da
assembleia. Foram 233 votos contra
o impeachment e 143 a favor. Zuma
não compareceu ao local durante a
votação.
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Parlamento da África do Sul rejeita impeachment do presidente 
Zuma
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Parlamento da África do Sul rejeita impeachment do presidente 
Zuma

O Tribunal Constitucional da África do Sul decidiu na quinta-feira que Zuma
feriu a Constituição ao ignorar as ordens de pagar de volta parte dos US$
16 milhões em recursos públicos gastos na reforma da sua residência em
Nkandla. Desde então,, líderes de partidos da oposição e até mesmo um
ativista anti-apartheid preso ao lado de Nelson Mandela pediram sua
renúncia.
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G1, http://migre.me/trlyt 05.04.2016
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Política
Impeachment

http://migre.me/trlBw

Parlamento da África do Sul debate
impeachment do presidente na 3ª

Parlamento da África do Sul rejeita impeachment do presidente 
Zuma

Metade dos casos de gripe no Brasil já é de H1N1; número de mortos chega 
a 71

O vírus H1N1 já é responsável por
metade dos casos de gripe registrados no
país, afirmou o diretor de Vigilância de
Doenças Transmissíveis do Ministério da
Saúde, Cláudio Maierovitch. Do total
comprovado para influenza em análises
laboratoriais, 50% apresentaram a
infecção por essa variação do vírus,
responsável por uma pandemia em 2009.
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Boletim divulgado na segunda-feira, 4, mostra que o subtipo influenza A
já provocou, apenas nos primeiros três meses deste ano, 71 mortes -
quase o dobro do que foi registrado no ano de 2015 (36). Os casos
também subiram de forma expressiva. Até agora, foram 444 notificações
de Síndrome RespiratóriaAguda Grave (SRAG) - o triplo de todo 2015.
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Metade dos casos de gripe no Brasil já é de H1N1; número de mortos chega 
a 71
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A maior parte das notificações está nos Estados do Sudeste.
Só em São Paulo são 372 casos - 84% dos registros do país.
Em segundo lugar está Santa Catarina, com 22 infecções,
seguido por Bahia (9) e Paraná (7). Pernambuco, Goiás e
Distrito Federal apresentam, cada um, cinco
pacientes. Minas, Ceará, Pará e Rio têm 3 em cada. No Rio
Grande do Norte e em Mato Grosso, são dois casos. Mato
Grosso do Sul relata um, assim como o Espírito Santo.

UOL, http://migre.me/trlYX 05.04.2016
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Surto Epidêmico
InfluenzaA/H1N1

http://migre.me/trm1c

Além de zika, grávidas agora buscam
'blindagem' contra H1N1

Metade dos casos de gripe no Brasil já é de H1N1; número de mortos chega 
a 71

Relator sugere análise do 1º mandato e inclusão de novas provas 
pelo Senado

SEMANA 05 A 11 DE ABRIL

O relator da comissão especial do
impeachment na Câmara, Jovair Arantes
(PTB-GO), é favorável ao afastamento de
Dilma Rousseff do comando do Executivo
federal. Ele apresentou aos membros do
comitê, na tarde desta quarta-feira (6), seu
parecer a favor da abertura do processo
de impedimento da presidente. O relator
aceitou a denúncia e abriu duas brechas
para ampliar ainda mais o processo. Uma
é a possibilidade do Senado incluir novas
provas. A segunda é que sejam também
discutidas as pedaladas fiscais do
mandato anterior de Dilma.
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Relator sugere análise do 1º mandato e inclusão de novas provas 
pelo Senado
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Ele aponta que "verifica-se haver indícios mínimos de que a presidente da
República, sra. Dilma Vana Rousseff, praticou atos que podem ser
enquadrados nos seguintes crimes de responsabilidades:
- Abertura de créditos suplementares por decreto presidencial, sem
autorização do Congresso Nacional;
- Contratação ilegal de operações de crédito".

Na segunda-feira, Cardozo defendeu que as pedaladas fiscais não
configuram crime de responsabilidade porque não são empréstimos, mas
atrasos previstos no contrato de serviço entre bancos e governo. Também
segundo a defesa, os decretos de crédito suplementar não geraram
aumento de despesa nem ultrapassaram a meta de superávit primário

UOL, http://migre.me/trZPh  06.04.2016

Relator sugere análise do 1º mandato e inclusão de novas provas 
pelo Senado
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Pedaladas Fiscais
Impeachment

http://migre.me/trZRr

Leia a íntegra o relatório do pedido de
impeachment contra Dilma

Estado Islâmico lucra até US$ 200 milhões por ano com antiguidades

SEMANA 05 A 11 DE ABRIL

Os militantes do Estado Islâmico na Síria e no Iraque estão lucrando entre
US$ 150 milhões e US$ 200 milhões por ano com o comércio ilícito de
antiguidades saqueadas, disse o embaixador russo na ONU numa carta
divulgada nesta quarta-feira (6).
"O lucro obtido com o comércio ilegal de antiguidades e tesouros
arqueológicos é estimado entre US$ 150 milhões e US$ 200 milhões por
ano”, declarou.
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Estado Islâmico lucra até US$ 200 milhões por ano com antiguidades
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O contrabando de objetos, escreveu Churkin, é organizado pela divisão de
antiguidades do Estado Islâmico dentro do equivalente a um ministério de
recursos naturais do grupo. Somente os que têm a autorização com um
selo dessa divisão podem escavar, remover e transportar antiguidades.

G1, http://migre.me/ts0ig 06.04.2016
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ONU
Comércio ilegal

http://goo.gl/40ESP4

Como saques e contrabando de antiguidades
ajudam a financiar o “EI”.

Estado Islâmico lucra até US$ 200 milhões por ano com antiguidades

ALTERNATIVA - B

O Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou por unanimidade (9 a 0) a
publicação de biografias não autorizadas. O STF considerou que o
cerceamento de tal publicação seria uma espécie de censura indo contra o
que está escrito na Constituição que garante a liberdade de expressão. A
relatora do caso, Cármen Lúcia, considerou que o direito a ampla liberdade
de expressão não pode ser suprimido pelo direito das pessoas públicas à
privacidade e intimidade. Mas, ela também reconheceu que há risco de
distorções e abusos, entretanto, para quem se sentir violado, existe o
direito de recorrer à Justiça, para garantir eventuais sanções e correções
(indenizações e direito de resposta).

Referências:

Por 9 a 0, STF decide pela liberação de biografias não
autorizadas http://migre.me/trnJP 10.06.2015
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A)Afamília é composta de um homem e uma mulher.
B) Se um gay procurar Deus, quem sou eu para julgar.
C)Ateus que seguem a própria consciência serão bem vindos no céu.
D) Nenhum humano, indivíduo ou grupo pode se considerar onipotente e
autorizado a passar por cima do direito dos outros.
E) Só mata em nome de Deus aquele que é um pecador.

O papa Francisco procura colocar a
igreja Católica no centro dos grandes
acontecimentos. Muitas vezes
polêmico, Francisco desagrada os
conservadores do clero católico e seus
seguidores. Sendo assim, aponte a
frase incorreta dita pelo atual papa:
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