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Nicolás Maduro enfrenta mal-estar popular por apagões na 
Venezuela

Confrontado com um crescente mal-
estar popular pelos apagões de energia e
pela escassez de produtos, o presidente
da Venezuela, Nicolás Maduro, também
tem pela frente o desafio de uma oposição
que começou a coletar, nesta quarta-feira
(27), assinaturas para ativar um referendo
revogatório contra seu mandato.

O governo Venezuela está tomando medidas para conter a crise
energética como reduzir o expediente de trabalho das repartições
públicas; reduzir as aulas das sextas-feiras as crianças; lojas e hotéis
(grandes consumidores) vão ter que gerar sua própria energia;
adiantamento em 30 minutos dos relógios para aproveitar melhor a
energia solar durante o dia.
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Nicolás Maduro enfrenta mal-estar popular por apagões na 
Venezuela

Essas medidas irritam a população, principalmente os cortes de energia
além da escassez de alimentos e remédios, inflação elevada (180,9% em
2015) e a explosão da violência urbana chegando ao ponto de ter toques
de recolher em determinadas zonas de algumas cidades do país, inclusive
Caracas. O Observatório Venezuelano de Conflitividade Social (OVCS)
registrou 1.014 pequenos protestos em todo o país, além de 64 saques, ou
tentativas de saque.
Determinada a tirar Maduro do poder, a oposição começou a coletar, nesta
quarta-feira, as pouco mais de 195 mil assinaturas necessárias para ativar
o referendo. O procedimento foi autorizado na segunda-feira pelo
Conselho Nacional Eleitoral (CNE). Se o CNE validar essas primeiras 200
mil assinaturas, a oposição fica autorizada a reunir quatro milhões de
signatários (cerca de 20% do eleitorado), mínimo necessário para
convocar o referendo. O presidente Maduro poderá ser afastado, caso se
obtenha 7.587.532 votos mais um. G1, http://migre.me/tD1WL 27.04.2016
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STF suspende julgamento sobre dívidas de Estados com 
União

Em meio a uma batalha que envolve R$
402 bilhões das contas públicas, o STF
(Supremo Tribunal Federal) decidiu nesta
quarta-feira (27) adiar por 60 dias o julgamento
que vai decidir que tipo de juros deve ser
aplicado no pagamento das dívidas que os
Estados têm com a União. Os ministros
esperam que nesse prazo o governo federal e
Estados costurem um acordo.

Por 7 votos a 3, o STF também decidiu manter as liminares (decisões
provisórias) que impedem os governos estaduais de sofrerem punições
por pagarem a dívida com a União com prestações mais baixas, sendo
calculada com taxas de juros simples e não as de juros compostos, ou
seja, juros sobre juros.
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STF suspende julgamento sobre dívidas de Estados com 
União

Segundo cálculos da AGU, nesses 60 dias, o governo poderá deixar de
receber R$ 6 bilhões se todos os Estados calcularem a dívida com juros
simples. Caso o STF fixe que os juros compostos é que vale para a
correção dos débitos, esse montante que deixar de ser pago, no entanto,
terá que ser recolhido.

Folha S. Paulo, http://migre.me/tD5h0 27.04.2016
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STF
Crise no Brasil

http://migre.me/tD5ii

Dívida pública federal cresce 2,4% em março
e chega a R$ 2,88 trilhões
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STF suspende julgamento sobre dívidas de Estados com 
União

Denunciantes vão a julgamento em Luxemburgo, em caso 
"LuxLeaks"

Três cidadãos franceses
começam a ser julgados, nesta
terça-feira (26), em Luxemburgo,
no âmbito do caso "LuxLeaks",
que expôs o esquema de
benefícios fiscais a grandes
empresas internacionais.

Dois ex-funcionários da companhia PwC (PricewaterhouseCoopers),
Antoine Deltour e Raphael Halet, assim como o jornalista Edouard Perrin
são acusados de divulgarem milhares de documentos sobre empresas
que obtiveram benefícios fiscais em Luxemburgo, evitando o pagamento
de impostos nos países de origem. Os documentos do caso "LuxLeaks"
foram tornados públicos em novembro de 2014 expondo empresas como
Apple, Ikea e Pepsi.
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Denunciantes vão a julgamento em Luxemburgo, em caso 
"LuxLeaks"

Os três são acusados de quebra de sigilo profissional e de roubo de
documentos que se encontravam nos computadores da empresa,
revelando os negócios secretos, esquemas de sonegação de impostos,
segredos comerciais e processos de lavagem de dinheiro. Os
documentos mais relevantes foram divulgados, em 2012, pelo jornalista
Perrin na emissora francesa France2.

Folha S. Paulo  http://migre.me/tD5Dc 26.04.2016
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Panama-papers
Comissão Europeia

http://migre.me/tD5Ii

Terceira empresa offshore relacionada a
presidente argentino é revelada

SEMANA 26 A 02 DE MAIO

Denunciantes vão a julgamento em Luxemburgo, em caso 
"LuxLeaks"

Comissão do Senado aprova PEC que derruba licenciamento 
ambiental para obras

A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJ) do Senado aprovou hoje,
sem alarde, uma Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) que rasga a
legislação ambiental aplicada hoje em
processos de licenciamento de obras
públicas.

Proposta pelo senador Acir Gurgacz (PDT-RO) e relatada hoje pelo
senador Blairo Maggi (PR-MT), estabelece que, a partir da simples
apresentação de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) pelo
empreendedor, nenhuma obra poderá ser suspensa ou cancelada. Na
prática, isso significa que o processo de licenciamento ambiental, que
atualmente analisa se um empreendimento é viável ou não à partir dos
impactos socioambientais que pode gerar, simplesmente deixa de existir.
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Comissão do Senado aprova PEC que derruba licenciamento 
ambiental para obras

O Ministério Público Federal e os estaduais vão adotar um
posicionamento contundente contrário a proposta. A PEC 65/2012 ainda
vai passar por votação no Plenário do Senado e, se caso aprovada,
seguirá para tramitação na Câmara e depois retornará ao Senado para
aprovação de quaisquer mudanças. Por fim, seguirá à sanção
presidencial.

Estadão, http://migre.me/tD6C9 : 27.04.2016
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MeioAmbiente
Congresso Nacional

http://migre.me/tD6Ea

Licença ambiental tem 30 mil normas
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Comissão do Senado aprova PEC que derruba licenciamento 
ambiental para obras

Alckmin dá novo cargo a investigado em esquema de desvio de 
merenda em SP

O governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin (PSDB),
nomeou para o cargo de
coordenador do Arquivo Público
de São Paulo Fernando Padula
Novaes, ex-chefe de gabinete
da Secretaria da Educação do
Estado que está sob
investigação da Operação Alba
Branca - ação integrada da
Polícia Civil e do Ministério
Público Estadual para combate
à máfia da merenda escolar.
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Alckmin dá novo cargo a investigado em esquema de desvio de 
merenda em SP

Grampos da Alba Branca indicam que Padula era chamado de "nosso
homem" por um operador da organização que fraudava licitações da
merenda - Luiz Roberto dos Santos, o "Moita", ex-chefe da Casa Civil de
Alckmin. O decreto de nomeação de Padula para o Arquivo Público, em
comissão, foi publicado no Diário Oficial edição de quinta-feira (21). Ele
assume a vaga deixada por Izaias José de Santana.

UOL, http://migre.me/tD6Qb 27.04.2016
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PSDB
Corrupção

http://migre.me/tD6Xt

Foto mostra suspeito da máfia da merenda
contando maços de dinheiro
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Alckmin dá novo cargo a investigado em esquema de desvio de 
merenda em SP 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.

ALTERNATIVA - C

A oferta de petróleo no mundo hoje nunca foi tão grande. A OPEP não
tomou os devidos cuidados em 2014 e 2015, continuou a produzir muito
petróleo para atingir a produção de gás de xisto dos EUA. AChina também
diminui o consumo porque sua economia não cresce mais como antes.
Isso acabou ampliando os estoques de petróleo e provocou a queda
vertiginosa dos preços.
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