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Réplica de terremoto de magnitude 5,5 atinge a costa do Equador

Uma réplica de tremor de 5,5
de magnitude foi registrada nesta
terça-feira (19) na região do norte
do litoral do Equador, em que
ocorreu o terremoto do último
sábado que deixou pelo menos
480 mortos.
De acordo com o Serviço
Geológico dos Estados Unidos
(USGS), o epicentro deste
terremoto foi registrado a 4 km da
cidade de Muisne e a 15,4 km de
profundidade.
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Réplica de terremoto de magnitude 5,5 atinge a costa do Equador

O Instituto Geofísico (IG) da Escola Politécnica Nacional informou à
Agência Efe que a réplica foi sentida na capital Quito, situada cerca de
160 quilômetros ao leste da área do epicentro do sismo, assim como nas
cidades litorâneas de Guayaquil e Manta.
Na capital do país a réplica foi sentida levemente, da mesma forma que
em Guayaquil, mas em Manta foi "mais forte", segundo afirmou o IG. Até
o momento, acrescentou, foram registradas 436 réplicas do sismo
principal, que ocorreu às 18h58 de sábado (horário local, 20h58 de
Brasília), entre as cidades de Pedernales e Cojimíes, na província de
Manabí, contígua com Esmeraldas, que também foi castigada pelo
tremor.
Pelo menos 480 mortos, 2.560 feridos e 1.700 desaparecidos é o novo
balanço do poderoso terremoto que atingiu o país, segundo informou
nesta terça Diego Fuentes, vice-ministro do Interior.
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G1, http://migre.me/tAddL 19.04.2016
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MeioAmbiente
Acidente ambiental

http://migre.me/tAdgN

Sobe número de mortos após terremoto no
Equador

Réplica de terremoto de magnitude 5,5 atinge a costa do Equador

Governo vai exigir venda de internet ilimitada por operadoras
O governo federal vai

exigir das operadoras de
internet de banda larga a
venda do serviço sem limitação
de consumo. Para isso, será
elaborado um termo de
compromisso que será
apresentado às empresas.

SEMANA 19 A 25 DE ABRIL

Entre os pontos do termo que está sendo elaborado estão a
exigência da venda de pacotes ilimitados; a garantia de que contratos
com usuários não serão modificados – a operadora não pode quebrar os
contratos existentes, apenas novas adesões podem ter a limitação –; e o
desenvolvimento de uma ferramenta que mostre ao usuário o seu perfil
de consumo, o volume de dados consumidos durante o mês, e a
proximidade com o esgotamento do plano.
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Governo vai exigir venda de internet ilimitada por operadoras
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Esses compromissos não impedem que as empresas vendam
pacotes no modelo de franquias, como acontece na telefonia móvel, mas
exige uma alternativa "sem limites" ao usuário.

Folha de S. Paulo http://migre.me/tyWSO 19.04.2016
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WEB
ANATEL

http://migre.me/tyWVg

Ministério cobra medidas contra abusos em
contrato de banda larga

Governo vai exigir venda de internet ilimitada por operadoras

Brasileiros com dupla nacionalidade podem ser extraditados, decide 
STF

SEMANA 19 A 25 DE ABRIL

Uma decisão inédita do STF (Supremo Tribunal Federal) nesta terça-
feira (19) estabeleceu que um brasileiro pode perder a nacionalidade
brasileira e ser extraditado, caso tenha optado por nacionalidade
estrangeira. O entendimento foi firmado por ministros da primeira turma do
STF, por 3 votos a 2, que discutiram uma ação questionando portaria do
Ministério da Justiça, de julho de 2013, que declarou a perda da
nacionalidade de uma brasileira.
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Brasileiros com dupla nacionalidade podem ser extraditados, decide 
STF
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Claudia Sobral adquiriu nacionalidade americana em 1999 e renunciou à
cidadania brasileira, casando-se com um americano. O homem foi
assassinado em março de 2007, no mesmo dia em que a brasileira voltou
para o Brasil. Ela é apontada como principal suspeita do crime. Ela
passou a ser considerada foragida pela Justiça dos Estados Unidos e
está com processo de extradição em curso.

Folha de S. Paulo http://migre.me/tyXw9 19.04.2016
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Direitos e Garantias Fundamentais
Naturalidade

http://goo.gl/Vf0eAc

Brasileiro que renuncia à nacionalidade pode
ser extraditado, define STF

Brasileiros com dupla nacionalidade podem ser extraditados, decide 
STF

Relator do impeachment, deputado JovairArantes é 
condenado pelo TRE-GO

SEMANA 19 A 25 DE ABRIL

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
(TRE-GO) condenou o deputado Jovair
Arantes (PTB-GO) ao pagamento de
multa de R$ 25 mil pelo uso dos serviços
de funcionário público em seu comitê de
campanha eleitoral de 2014 durante o
horário normal de expediente. Jovair
Arantes foi o relator do pedido de
impeachment da presidente Dilma
Rousseff (PT) na Câmara. O deputado
deu parecer favorável ao afastamento da
petista.
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Relator do impeachment, deputado JovairArantes é 
condenado pelo TRE-GO
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Arepresentação contra o deputado foi apresentada pelo Ministério Público
Eleitoral. Segundo o TRE, a Lei das Eleições estabelece que o servidor só
poderia trabalhar se estivesse licenciado. AJustiça concluiu que o servidor
não estava licenciado.

UOL, http://migre.me/tzqvg 20.04.2016
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Impeachment
Dilma Rousseff

http://migre.me/tzqwG

Relator do impeachment propôs um projeto
por mês em favor de seus doadores

Relator do impeachment, deputado JovairArantes é 
condenado pelo TRE-GO

Justiça americana abre investigação pelos 'Panama Papers'

SEMANA 19 A 25 DE ABRIL

A justiça americana abriu uma investigação
em Nova York sobre atos vinculados ao
escândalo de evasão fiscal conhecido
como "Panama Papers", informou o
procurador federal do estado de Nova York,
segundo informou a agência France
Presse.
As autoridades "abriram uma investigação
penal sobre os atos a que se referem os
Panama Papers", afirma Preet Bharara em
uma carta dirigida ao Consórcio
Internacional de Jornalistas Investigativos
(ICIJ).
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Justiça americana abre investigação pelos 'Panama Papers'
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Os 11 milhões de papéis de um escritório de advocacia do Panamá, que
divulgados pelo ICIJ e pelo jornal alemão Süddeutsche Zeitung, mostram
supostos vínculos de 72 chefes e ex-chefes de Estado, incluindo
acusados de saquear seus próprios países.

G1, http://migre.me/tzrUv 20.04.2016
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Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos
Nova York

http://migre.me/tzrWu

Panama Papers: Quem são os Mossack & Fonseca,
donos daempresanocentro doescândalo

Justiça americana abre investigação pelos 'Panama Papers'

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:

ALTERNATIVA - D

O Barco 1, refere-se a crise dos refugiados (principalmente sírios) continua
a ser um grande problema para Europa. Países integrantes ou não da
União Europeia (UE), tentam conter a chegada de novas levas de
imigrantes pois eles são considerados um “problema” para os Estados de
Bem-Estar Social das nações ricas do Velho Mundo. O Barco 2, refere-se
ao escândalo “Panama Papers” onde dinheiro oriundo de evasão fiscal de
empresários, políticos, celebridades e criminosos veio a tona a partir de
uma série de reportagens feitas pelo Consórcio Internacional de Jornalistas
Investigativos (ICIJ, sigla em inglês).

Referências:

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

Referências:

• Vazamento de dados sobre paraísos fiscais expõe
envolvidos na Lava Jato http://migre.me/tzs8Y 06.04.2016

• Refugiados sírios são 4,8 mi em países vizinhos e 900 mil na
Europa, diz ONU em: http://migre.me/tzsc2 14.03.2016

Os preços do barril do petróleo estão em
queda vertiginosa no mercado mundial e, na
avaliação da Agência Internacional de
Energia (IEA), a tendência de baixas
cotações deve se manter até o fim da
década. Por que o petróleo está barato?

A) A guerra da Síria vai se prolongando e a OPEP não vai alterar o preço
do barril.
B) Com as sanções econômicas impostas a Rússia, a tendência do preço
é continuar na baixa.
C) Há mais petróleo disponível para venda do que interessados em
comprá-lo.
D) A crise econômica na Venezuela, membro importante da OPEP, vai se
aprofundar.
E) A China, maior consumidor de petróleo do mundo, investe em energia
renovável e assim o consumo de petróleo diminui.
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