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Barack Obamafaz gesto histórico com visita a Hiroshima

Nesta sexta (27), Barack
Obama desembarca em Hiroshima com
sua defesa por um mundo sem armas
nucleares.Fará algo que os antecessores
não fizeram: será o primeiro presidente
americano no cargo a visitar a cidade
desde que ela foi arrasada por uma
bomba atômica lançada pelos EUA há
quase 71 anos.Estima-se que mais de 200
mil pessoas tenham morrido com os dois
bombardeios nucleares —em Hiroshima,
em 6 de agosto de 1945, e em Nagasaki,
três dias depois.
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Barack Obamafaz gesto histórico com visita a Hiroshima

A decisão de ir à cidade se soma a outros gestos conciliatórios do
americano, como a reaproximação com Cuba e o acordo nuclear com o
Irã. Como nesses casos, a visita a Hiroshima cria expectativas sobre suas
consequências. Os vizinhos na Coreia do Sul e na China relembraram,
nos últimos dias, as agressões japonesas no século passado e
manifestaram desconforto com a possibilidade de o Japão ser posto
como vítima.
Obama chegou ao Japão nesta quinta (26) — noite de quarta (25) no
Brasil —, onde participa de reunião do G7 (grupo que reúne os sete
países mais desenvolvidos do mundo) antes de ir a Hiroshima. O
americano não deve se desculpar pela opção de ter usado armas
nucleares no Japão, já disse a Casa Branca.
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Barack Obamafaz gesto histórico com visita a Hiroshima

Apesar de ter caído, é alta a aprovação dos americanos ao bombardeio
em 1945, visto como forma de encerrar a guerra e salvar seus soldados.
Segundo pesquisa de 2015 do Centro de Pesquisa Pew, 56% o
consideram justificável.
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Folha de S. Paulo, http://migre.me/tWH1V, 26.05.2016

Brasil perde 12 cidades de SP em Mata Atlântica

Nos últimos 30 anos, a
Mata Atlântica teve 1,887 milhão
de hectares desmatados, o
equivalente a 12,4 vezes o
tamanho da cidade de São
Paulo. Apesar de a maior parte
(78%) dessa perda de
vegetação ter ocorrido entre
1985 e o ano 2000 e de as
taxas estarem em queda desde
2005, a supressão de floresta
continua ocorrendo no bioma
mais devastado do País.
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Brasil perde 12 cidades de SP em Mata Atlântica

É o que mostra a nova edição do Atlas dos Remanescentes
Florestais da Mata Atlântica, divulgado nesta quinta-feira, 26, pela
Fundação SOS Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe). O documento, referente ao período de 2014 a 2015, traz
também uma análise consolidada da devastação em 30 anos de
monitoramento.O trabalho observou que no ano passado a Mata
Atlântica perdeu 18.433 hectares, taxa 1% maior que a do período
anterior, que foi de 18.267 ha.

UOL, http://migre.me/tWAUt, 25/05/2016
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Desmatamentos
São Paulo

http://migre.me/tWAVO 25.05.2016

Lama da Samarco destruiu 237 campos de
futebol de Mata Atlântica em MG
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Brasil perde 12 cidades de SP em Mata Atlântica

Petroleiras recorrem ao STF contra revisão do cálculo dos royalties

A Associação Brasileira de
Exploração e Produção (Abep),
entidade que reúne as petroleiras que
operam no país, ingressou com
recurso no STF (Supremo Tribunal
Federal) para tentar barrar o processo
de revisão do cálculo dos royalties do
petróleo.
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A ação pede o restabelecimento de decisão do CNPE (Conselho
Nacional de Política Energética) que cancelou o processo iniciado em
janeiro pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis). A resolução do CNPE foi suspensa por liminar obtida
pelo governo do Rio.

Av. São Luís, 86 - 2° andar - São Paulo - SP - Tel. 11-3129-4356 www.neafconcursos.com.br



Petroleiras recorrem ao STF contra revisão do cálculo dos royalties

De acordo com cálculos da Abep, a disputa envolve R$ 2,1 bilhões por
ano em royalties e participações especiais, considerando a produção de
2015. O Rio quer os recursos para ajudar a fechar suas contas. As
petroleiras alegam que não podem suportar aumentos de custos no atual
cenário de preços do petróleo.
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Folha de S. Paulo, http://migre.me/tWB2v, 25.05.2016

STF
Petróleo

http://migre.me/tWB7U 25.05.2016

ANP retoma revisão do cálculo dos royalties
do petróleo
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Ultranacionalista entra no governo israelense; EUA e palestinos 
reagem

O primeiro-ministro israelense,
Benjamin Netanyahu, anunciou nesta
quarta-feira um acordo para a entrada
em seu governo do ultranacionalista
Avigdor Lieberman, de 57, chamado de
"verdadeira ameaça" de instabilidade na
região por líderes palestinos. Após uma
semana de intensas negociações, os
aliados de Netanyahu e Lieberman
fecharam um acordo para que o
ultranacionalista assuma o crucial
Ministério da Defesa. Essa pasta
supervisiona os Territórios Palestinos.
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Outro integrante de seu partido ultranacionalista será o ministro da
Absorção, ou seja, da Imigração.Essa reforma ministerial eleva de 61 para
66 assentos a maioria de Netanyahu no Parlamento, que tem 120
deputados. De acordo com analistas, esse é o governo mais à direita da
história de Israel.
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UOL, http://migre.me/tWCHD, 25.05.2016

Ultranacionalista entra no governo israelense; EUA e palestinos 
reagem

Israel
Estados Unidos

http://migre.me/tWCN1 29.12.2015

Governo Netanyahu promove em Israel uma
lei para controlar ONGs pacifistas
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Ultranacionalista entra no governo israelense; EUA e palestinos 
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Farcpedem reforma eleitoral para trocar 'balas por votos' na Colômbia

As Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia
(Farc) apresentaram nesta
quinta-feira (26) ao Congresso
colombiano uma proposta de
reforma eleitoral que lhes
permita trocar "balas por votos",
uma mensagem incomum
enviada aos deputados que
estão em Havana, onde o
governo negocia o processo de
paz com a guerrilha.
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Farcpedem reforma eleitoral para trocar 'balas por votos' na Colômbia

As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) apresentaram
nesta quinta-feira (26) ao Congresso colombiano uma proposta de
reforma eleitoral que lhes permita trocar "balas por votos", uma
mensagem incomum enviada aos deputados que estão em Havana,
onde o governo negocia o processo de paz com a guerrilha.
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G1. http://migre.me/tWDrR 26.05.2016

Política
Eleições

http://migre.me/tWDus 18.01.2016

Farc e governo da Colômbia estão dispostos
a selar paz em breve
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ALTERNATIVA - B

A compra pela brasileira Petrobras de uma refinaria de petróleo em
Pasadena, Texas (EUA), em 2006, levantou suspeitas de superfaturamento
e evasão de divisas na negociação. Mas o caso ganhou ainda mais
repercussão porque, na época, quem presidia o Conselho de Administração
da estatal e que deu aval à operação foi Dilma Rousseff, afastada
temporariamente do cargo de presidente da República pelo processo de
impeachment de 2016. Em 2006, a Petrobras pagou US$ 360 milhões por
50% da refinaria (US$ 190 milhões pelos papéis e US$ 170 milhões pelo
petróleo que estava em Pasadena). O valor é muito superior ao pago um
ano antes pela belgaAstra Oil pela refinaria inteira: US$42,5 milhões.

Fonte: Entenda a compra da refinaria de Pasadena pela Petrobras em: http://migre.me/tWDDH
26.05.2014
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Pacientes com câncer vão à Justiça por substância sem registro na
Anvisa.

Pesquisado há mais de duas décadas, barreiras burocráticas impedem o
cidadão de ter acesso livre ao tratamento com o medicamento, somente
através das vias judiciais. É uma substância produzida pelo corpo humano
e pode ter como função ser antitumoral, possuindo ação antiproliferativa e
estimula a apoptose, que seria uma “morte celular programada”, ou seja,
impede que o câncer se espalhe e produz a morte de suas células.
Acontece que esse medicamento é uma substância experimental, e
apesar de usuários e familiares descreverem melhora significativa no
combate à doença utilizando o medicamento, o mesmo não possui
registro na ANVISA, e assim, consequentemente, não pode ser distribuído
livremente para a população.

Os estudos com esta substância foram iniciados no começo dos anos 90
pelo professor Gilberto Orivaldo Chierice, no Instituto de Química de
São Carlos – USP, e o mesmo descreve a ação da substância como
uma espécie de marcador, sinalizando para o corpo sobre a célula
cancerosa, deixando as mesmas mais visíveis para que o sistema
imunológico a possa combater. Qual o nome do medicamento que está
sendo negado pelo Governo?

A) Fosfoetanolamina sintética
B) Bicalutamida
C) Ciclofosfamida
D) Capecitabina
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