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Moro bloqueia R$ 5,35 milhões de ex-senador preso na Lava Jato

O juiz federal Sérgio Moro,
responsável pelos processos da
Lava Jato na primeira instância,
determinou na manhã desta
terça-feira (12) o bloqueio de R$
5,35 milhões das contas e
aplicações financeiras do ex-
senador Gim Argello (PTB-DF).
Alvo da 28ª fase da Lava Jato,
ele foi preso nesta manhã
preventivamente, ou seja, por
tempo indeterminado.

SEMANA 12 A 18 DE ABRIL
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Moro bloqueia R$ 5,35 milhões de ex-senador preso na Lava Jato

Além disso, foram determinados os bloqueios de igual valor da
empresa Argelo & Argelo Ltda, da mesma quantia da Garantia Imóveis
Ltda e ainda mais R$ 5,35 milhões da Solo – Investimentos e
Participações Ltda. Todas estas empresas ficam em Brasília e têm o ex-
senador Gim Argello como sócio. O valor total de bloqueio nas três
empresas é de R$ 16,05 milhões. De acordo com o Ministério Público
Federal (MPF), Gim Argello é suspeito de cobrar propina para evitar
convocação de empresários a comissões parlamentares de inquérito em
2014 e 2015. Ele foi senador entre 2007 e 2015.

O MPF afirma que há evidências de que o ex-senador pediu R$ 5
milhões em propina para a UTC Engenharia e R$ 350 mil para a OAS – as
duas empreiteiras são investigadas na Lava Jato. Os recursos foram
enviados a partidos indicados por Gim – DEM, PR, PMN e PRTB – na
forma de doações de campanha aparentemente legais.
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Moro bloqueia R$ 5,35 milhões de ex-senador preso na Lava Jato

O juiz também pediu o bloqueio de R$ 5,35 milhões de Paulo Cesar
Roxo Ramos, assessor de Gim. Paulo Cesar Roxo Ramos foi preso
temporariamente nesta nova etapa da operação. O prazo da prisão
temporária é de cinco dias, podendo ser prorrogada pelo mesmo período
ou convertida em preventiva, caso a Justiça considere necessário.

SEMANA 12 A 18 DE ABRIL

G1, http://migre.me/tv9qq 12.04.2016

Pequim se revolta com comunicado do G7 sobre os mares do Sul da 
China

A China emitiu um comunicado
irritado nesta terça-feira (12) depois que
ministros das Relações Exteriores do
G7, as sete economias mais avançadas
do mundo, disseram se opor
veementemente a provocações nos
mares do Leste e do Sul da China, onde
Pequim está envolvida em conflitos
territoriais.

SEMANA 12 A 18 DE ABRIL

Na segunda-feira (11), ministros das Relações Exteriores do G7 disseram,
depois de se reunirem na cidade japonesa de Hiroshima, que se opõem a
"quaisquer ações unilaterais de intimidação, coerção ou provocação que
possam alterar o status quo e aumentar as tensões" nos mares do Leste e
do Sul da China. G1, http://migre.me/tv8F6 12.04.2016
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Relações Exteriores
China

http://migre.me/tv9ko

G7 defende no Japão um mundo sem armas
nucleares
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Pequim se revolta com comunicado do G7 sobre os mares do Sul da 
China

Estudo aponta que plástico é principal depredador dos oceanos

O plástico, em forma de garrafas,
sacos ou tampas, é o principal
depredador dos oceanos,
denunciou nesta terça-feira a ONG
Surfrider após um estudo de
contaminação em cinco pontos da
costa francesa e espanhola.

SEMANA 12 A 18 DE ABRIL

“Todos os dias oito milhões de toneladas de resíduos acabam no oceano.
E 80% da poluição de nossos mares é de origem terrestre e
consequência da atividade humana, com repercussões terríveis na
biodiversidade e no conjunto de nosso meio ambiente", afirma o
presidente da Surfrider Foundation Europe, Gilles Asenjo, em um
comunicado.

G1, http://migre.me/tv9BM 12.04.2016

Natureza
Poluição

http://migre.me/tv9Id

Estudo diz que peixes terão que migrar se
temperatura global subir
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Estudo aponta que plástico é principal depredador dos oceanos
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Autoridades de saúde dos EUA concluem que vírus da zika
causa microcefalia

Autoridades de saúde dos Estados Unidos
concluíram que a infecção pelo vírus da
zika em mulheres grávidas é a causa da
microcefalia e de outros distúrbios
cerebrais em bebês. A conclusão vem
após a revisão de diversos estudos
detalhados por todo o mundo sobre o vírus.

SEMANA 12 A 18 DE ABRIL

O estudo feito pelo CDC (Centro de Controle de Doenças, em inglês)
aponta que não há uma evidência única que seja prova conclusiva de que
o vírus é o responsável pelas lesões cerebrais em fetos, no entanto a
avaliação cuidadosa de numerosas pesquisas foi considerada suficiente
para determinar a zika como causa.

Autoridades de saúde dos EUA concluem que vírus da zika
causa microcefalia
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Segundo a pesquisa publicada no periódico New England Journal of
Medicine, uma mulher que se infecte com zika durante a gravidez tem
mais riscos de ter um bebê com microcefalia e outras graves más-
formações no cérebro. Mas isso não significa que todas as mulheres
infectadas com o vírus na gravidez terão bebês com esses problemas, diz
o centro.

UOL, http://migre.me/tvMEP 13.04.2016

Ciência
Zika Vírus

http://migre.me/tvMG0

Na Science, pesquisa brasileira mostra como
zika ataca o cérebro
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Autoridades de saúde dos EUA concluem que vírus da zika
causa microcefalia
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Senadores da CCJ aprovam fim da reeleição para cargos no Executivo

SEMANA 12 A 18 DE ABRIL

Senadores da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ) aprovaram nesta quarta-
feira (13), uma proposta de
reforma política que determina o
fim da reeleição para cargos no
Executivo. O texto do relator
Antonio Valadares (PSB-SE)
segue agora para discussão e
votação no plenário do Senado
Federal. Depois, volta para a
Câmara dos Deputados, onde foi
desmembrado da PEC 113/2015,
que abriu a janela partidária.

Senadores da CCJ aprovam fim da reeleição para cargos no Executivo

SEMANA 12 A 18 DE ABRIL

Como regra transitória, a PEC 113A/2015 garante aos prefeitos que já
estão no cargo e ainda não foram reeleitos a oportunidade de se
candidatar novamente. A proposta possui ainda uma série de medidas
para mudanças no sistema eleitoral, relacionadas a financiamento de
campanhas, fundo partidário e fidelidade partidária. A proposição indica
ainda a redução do número mínimo de assinaturas para projetos de leis
de iniciativa popular.

UOL, http://migre.me/tvNdD 13.04.2016

Senadores da CCJ aprovam fim da reeleição para cargos no Executivo

Poder Executivo
CCJ

http://migre.me/tvNpu

Perguntas e respostas sobre o fim da
reeleição para cargos executivos
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ALTERNATIVA - E

Para o papa Francisco, não é correto matar em hipótese alguma. Num
pronunciamento na praça São Pedro no Vaticano, o papa Francisco pediu
a proibição mundial da pena de morte afirmando que o mandamento “não
matarás” é válido tanto para culpados como para inocentes.

Referências:

Papa Francisco pede proibição mundial à pena de morte
http://migre.me/tvOD7 21.02.2016

A) No barco 1, temos um grupo de imigrantes ilegais indo em direção à
Europa e no barco 2, uma grande transferência bancária em direção a
bancos panamenhos.
B) No barco 1, temos um grupo de fuzileiros navais da ONU indo em
direção da Ucrânia (leste da Europa) para lutar na guerra civil e no barco
2, uma carga valiosa sendo transportada para o Canal do Panamá.
C) No barco 1, temos um grupo de pessoas viajando num cruzeiro em
direção à Europa e no barco 2, contêineres indo em direção ao Panamá.

Observe a figura abaixo. Chamaremos
o barco com a bandeira da Europa de
1 e o outro, com a bandeira do
Panamá de 2. Em seguida, assinale a
alternativa que melhor explica os
acontecimentos explicitados nos dois
barcos:
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