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Após mais de 20 horas, Senado aprova processo de impeachment e afasta 
Dilma

O Senado aceitou, no início da
manhã desta quinta-feira (12), o pedido
de abertura do processo de impeachment
da presidente Dilma Rousseff (PT).
Foram 55 votos a favor e 22 contra. Dilma
deixa a Presidência um ano e quatro
meses depois de assumir seu segundo
mandato. O vice-presidente Michel Temer
(PMDB) assume interinamente assim
que Dilma for comunicada oficialmente
sobre o afastamento. Ela terá de assinar
um documento e, a partir daí, será
obrigada a deixar o Planalto. A sessão
durou 20 horas e meia.
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Após mais de 20 horas, Senado aprova processo de impeachment e afasta 
Dilma

Dilma ficará oficialmente afastada do cargo por até 180 dias após ser
notificada da decisão do Senado, o que deve ocorrer ainda na manhã de
hoje. O processo no Senado, no entanto, pode acabar antes dos seis
meses. Se for considerada culpada, ela sai do cargo definitivamente e
perde os direitos políticos por oito anos (não pode se candidatar a
nenhum cargo). Temer será o presidente até o fim de 2018. Se for
inocentada, volta à Presidência.
Para que o processo que resulta no afastamento da presidente fosse
instaurado, eram necessários ao menos 41 votos (maioria simples)
favoráveis. O placar dessa quinta atingiu os 54 votos (2/3 do Senado)
necessários para condenar a presidente na próxima fase do processo,
quando o Senado vai julgar se os crimes de responsabilidade apontados
na acusação foram de fato cometidos.

SEMANA 10 A 16 DE MAIO

Após mais de 20 horas, Senado aprova processo de impeachment e 
afasta Dilma

Alguns senadores, no entanto, afirmaram que estavam votando apenas
pela abertura do processo e ainda não tinha posição sobre o julgamento
final.

UOL, http://migre.me/tJXAv 12.05.2016
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Governo francês quer adotar polêmica lei trabalhista sem 
votação

Frente ao bloqueio dos deputados
de esquerda, o governo francês
decidiu adotar sem a votação do
Parlamento sua polêmica reforma
da lei trabalhista, razão para
numerosas manifestações em todo
o país, anunciaram à AFP vários
ministros. O governo foi convocado
no início da tarde para autorizar a
aprovação forçada da lei,
apresentada como a última grande
reforma do presidente socialista
François Hollande a um ano das
eleições presidenciais.
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Governo francês quer adotar polêmica lei trabalhista sem 
votação

Durante o Conselho Extraordinário de Ministros, os ministros deverão
aprovar o recurso ao artigo 49-3 da Constituição, que permite o governo
incorrer em responsabilidade em um projeto de lei. Se nenhuma moção
de censura for aprovada, o texto será adotado sem qualquer outra
formalidade.

G1, http://goo.gl/Uhty0O 10.05.2016

França
Lei Trabalhista

http://goo.gl/SbOV68

Milhares de pessoas vão às ruas na França
contra reforma trabalhista
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Governo francês quer adotar polêmica lei trabalhista sem 
votação
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Haddad publica decreto que libera Uber e outras empresas de 
transporte

Empresas de transporte individual
de passageiros que são uma
alternativa ao táxi já podem
funcionar em São Paulo em acordo
com a legislação municipal. Isso
porque foi publicado nesta quarta-
feira (11) o decreto do prefeito de
São Paulo, Fernando Haddad (PT),
que libera o funcionamento de
empresas como o Uber mediante a
compra de créditos. Elas pagarão
pelo uso do viário e cada quilômetro
custará em média R$ 0,10.
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Haddad publica decreto que libera Uber e outras empresas de 
transporte

O prefeito afirmou na terça-feira (10) que há demanda na cidade para
absorver mais carros de transporte individual além dos cerca de 37 mil
táxis que atuam na cidade. A Prefeitura traçou uma meta de liberar uma
quantidade de carros que corresponda ao que rodam 5 mil táxis na capital
e diz que vai regular o preço cobrado das novas empresas para evitar que
essa meta seja ultrapassada.
Também na terça-feira, o prefeito liberou a presença dos táxis o dia todo,
inclusive nos horários de pico, nos corredores de ônibus (que ficam à
esquerda) e o uso das faixas exclusivas (que ficam à direita) a veículos
mesmo sem passageiros.

G1, http://migre.me/tJGGR 11.05.2016

Uber
Pref. São Paulo

http://goo.gl/1fW0e4

Aplicativos de táxi também poderão ter
condutor sem alvará em SP
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Haddad publica decreto que libera Uber e outras empresas de 
transporte
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Brasileiros conseguem 1ª prova de que zika causa 
microcefalia em ratos

Cientistas brasileiros conseguiram
demonstrar pela primeira vez que o vírus
zika é capaz de atravessar a placenta e
causar microcefalia e outras alterações no
sistema nervoso de camundongos. Os
resultados, publicados na revista Nature
desta semana, são considerados a
primeira prova experimental em animais
de que o vírus é o responsável pelas
malformações congênitas observadas no
Brasil e em outros países. Até então, só
havia essa comprovação de causa e
efeito em células humanas cultivadas em
laboratório.
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Brasileiros conseguem 1ª prova de que zika causa 
microcefalia em ratos

O resultado deve servir de base para estudos futuros: "Isso pode ajudar a
pensar nas infecções nas grávidas, umas com bebês com microcefalia e
outras não", comenta Patrícia Beltrão Braga da Universidade de São
Paulo, uma das responsáveis pela pesquisa. "Os vírus causam sintomas
mais ou menos graves dependendo do tipo de resposta imune que o
organismo é capaz de fazer. A genética e a forma de responder
imunologicamente certamente estão relacionadas", diz a cientista.

UOL, http://migre.me/tJH56 11.05.2016

Vírus Zika
Microcefalia

http://migre.me/tJHt1

Cientistas descobrem como vírus da zika se
comporta no cérebro de bebês
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Brasileiros conseguem 1ª prova de que zika causa 
microcefalia em ratos

SEMANA 10 A 16 DE MAIO

Superlotação em presídios pode levar condenado a prisão 
domiciliar, diz STF

O STF (Supremo Tribunal Federal)
estabeleceu nesta quarta-feira (11)
que a falta de vagas no sistema
penitenciário pode levar o condenado
para a prisão domiciliar com
monitoramento eletrônico.
Por 9 votos a 1, os ministros
entenderam que o sentenciado deve
cumprir a pena em regime mais
benéfico sempre que não houver
vaga. Isso porque a superlotação
não autoriza a manutenção do
condenado em regime prisional mais
rigoroso.
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Superlotação em presídios pode levar condenado a prisão 
domiciliar, diz STF

Os ministros seguiram o voto do ministro Gilmar Mendes, relator do caso.
Segundo o ministro, a falta de vagas nos regimes semiaberto e aberto
não deve necessariamente conduzir à concessão de prisão domiciliar e
os casos precisam ser analisados individualmente pelos juízes, seguindo
critério como comportamento ou grau de periculosidade do condenado.

Folha de S. Paulo, http://migre.me/tJHBX 11.05.2016

STF
Ministro Gilmar Mendes

http://migre.me/tJHWH

Relatório aponta violência policial e
superlotação em presídios no Brasil
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ALTERNATIVA - C

A Operação Alba Branca da Polícia Civil de São Paulo investiga possíveis
fraudes na licitação de contratos de merenda em escolas públicas de São
Paulo. A verba destinada a compra de merenda para escolas estaduais e
municipais pode ter sido superfaturadas num grande esquema de
corrupção que envolve 22 prefeituras e a secretaria estadual de educação
nos últimos dois anos.

G1, http://migre.me/tJIeJ 29.03.2016
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Oriente Médio é uma das mais tensas regiões do mundo contemporâneo.
Nele, interesses econômicos, sobretudo os ligados ao petróleo, se juntam
a divergências políticas e animosidades religiosas para fazer daquela área
um foco permanente de conflitos. O país que, na atualidade, se tornou
símbolo de tragédia humanitária, representada por milhares de migrantes
que buscam abrigo na Europa, e que sofre os males de uma guerra civil, a
ação de grupos insurgentes e a violência do terrorismo é a:

a) Síria
b) Turquia
c) Palestina
d) Arábia Saudita
e) Jordânia
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