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PIB do Brasil recua 5,4% e confirma maior recessão em 25 anos

Com uma taxa de desemprego de dois
dígitos, aumento do endividamento e dos
preços no supermercado, os dados do
Produto Interno Bruto (PIB) divulgados nesta
quarta-feira (1) confirmam o que o brasileiro
vem sentindo na pele e no bolso nos últimos
meses: a economia enfrenta sua pior
recessão em 25 anos. O PIB encolheu 5,4%
no primeiro trimestre de 2016, em
comparação ao mesmo período do ano
passado, a oitava queda consecutiva. Já em
relação ao último trimestre de 2015, a queda
foi de 0,3%. Em valores correntes, o PIB
totalizou 5,94 trilhões de reais.
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PIB do Brasil recua 5,4% e confirma maior recessão em 25 anos

Desta vez, todas as atividades que compõem o PIB apresentaram
queda, até a agropecuária, que vinha contribuindo positivamente para o
indicador nos trimestres anteriores, descolado da recessão que atingia os
demais setores. A atividade no campo se contraiu 3,7% no trimestre de
2016, frente ao mesmo período do ano passado. Segundo o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o resultado é explicado pelo
desempenho ruim na safra de alguns produtos, como o milho.

A indústria, por sua vez, manteve a trajetória de queda, com recuo de
7,3%, puxada pela menor produção de máquinas e equipamentos, do
setor automotivo e de metalurgia. Esse dado afeta, inclusive, a taxa de
investimentos, que despencaram 17,5%, a oitava queda trimestral
consecutiva. A retomada do mercado de trabalho e dos investimentos,
entretanto, deve ser mais lenta. "As empresa não estão trabalhando com
o máximo de suas capacidades, ou seja, há funcionários fazendo
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PIB do Brasil recua 5,4% e confirma maior recessão em 25 anos

jornadas menores e máquinas
sem utilização. Isso deve
postergar a retomada dos
investimentos e,
consequentemente das
contratações, mesmo com
sinais de melhora da
economia", afirma. Nesse
sentido, o desemprego tende a
se manter elevado ainda este
ano e, somente em 2017, voltar
a cair.
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El País, http://migre.me/tZMxJ, 01.06.2016

Presidente do Bradesco era informado sobre ações ilícitas no 
Carf, diz PF

A Polícia Federal afirma, no relatório
de indiciamento contra executivos do
Bradesco realizado na terça (31), que o
presidente do banco, Luiz Trabuco, era
informado por seus subordinados das
ações ilícitas realizadas no Carf (Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais).
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Segundo a PF, a organização criminosa integrada pelo ex-conselheiro
do Carf Jorge Victor Rodrigues, o auditor aposentado Jeferson Salazar e
os funcionários da Receita Federal Eduardo Cerqueira Leite e Lutero
Fernandes se juntou aos empresários do ramo de consultoria e
advogados Mario Pagnozzi Junior e José Tamazato para negociar com o
Bradesco a contratação para atuar em um processo do banco no Carf,
que envolvia cobrança de R$ 2,7 bilhões.
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Presidente do Bradesco era informado sobre ações ilícitas no 
Carf, diz PF

Por meio de interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça, a PF
obteve detalhes das conversas do grupo já denunciado sob acusação de
corrupção no Carf com intermediários do banco Bradesco. O indiciamento
de Trabuco e de mais nove pessoas se baseia principalmente nessas
interceptações, apesar de não terem sido grampeados os executivos do
Bradesco. Também não há indicações de repasses financeiros do
Bradesco ao grupo ou a funcionários do Carf.
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Folha de S. Paulo, http://migre.me/tZE56, 01.06.2016

Zelotes
Polícia Federal

http://migre.me/tZEcG

Ações do Bradesco caem 5% com
indiciamento de presidente pela PF

Presidente do Bradesco era informado sobre ações ilícitas no 
Carf, diz PF
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Região de Nova York tem 1º caso de microcefalia relacionado à zika

A região metropolitana de Nova York
registrou o primeiro caso de microcefalia
relacionado ao vírus da zika. Os médicos
do Centro Médico da Universidade
Hackensack, em Nova Jérsei, confirmaram
na terça-feira (31) o nascimento de uma
criança com microcefalia.

A mãe de 31 anos, cujo nome não foi
divulgado, contraiu o vírus da zika em
Honduras. Ela estava de férias nos EUA
quando foi levada de emergência para o
hospital. Segundo os médicos, o bebê
nasceu também com problemas intestinais
e visuais.
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Região de Nova York tem 1º caso de microcefalia relacionado à zika

De acordo com as autoridades, o primeiro caso de uma criança
nascida com microcefalia relacionada às complicações do vírus da zika na
região metropolitana de Nova York, localizada entre os estados de Nova
York e Nova Jérsei.
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G1, http://migre.me/tZHIb, 01.06.2016

Estados Unidos
Honduras

http://migre.me/tZHMu

Aumenta para 56 os casos de zika na
Alemanha desde outubro

Região de Nova York tem 1º caso de microcefalia relacionado à zika
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Argentina se volta para a Aliança do Pacífico

AArgentina já não olha apenas para
o Mercosul. O presidente Mauricio
Macridecidiu dar uma guinada na
política externa dos últimos 12 anos e,
no final de junho, viajará ao Chile para
participar como observador da cúpula
da Aliança do Pacífico –formada por
Chile, México, Peru e Colômbia. O gesto
terá importantes repercussões regionais,
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principalmente porque esse bloco comercial foi alvo de duros ataques
durante o kirchnerismo. Aex-presidenta Cristina Kirchner acusou a Aliança
de representar os interesses dos Estados Unidos na América do Sul,
enquanto fortaleceu os laços com países mais próximos da linha
ideológica da Casa Rosada.
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Argentina se volta para a Aliança do Pacífico

Macri agora aposta que o retorno de governos liberais em Buenos
Aires e Brasília (com o interino Michel Teme), permitirá que o Mercosul
redirecione sua retórica bolivariana na direção do pragmatismo
econômico impulsionado pelos vizinhos continentais da costa oeste. O
Mercosul não avança, o acordo com a União Europeia parece estar
bloqueado e o presidente argentino decidiu buscar outras opções para
não ficar preso à aliança com Uruguai, Paraguai, Brasil, Bolívia e
Venezuela.
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El País, http://migre.me/tZKLH, 01.06.2016

Mercosul
Comércio Internacional

http://migre.me/tZL7J

A chanceler argentina Susana Malcorra:
pragmática e sonhadora

Argentina se volta para a Aliança do Pacífico
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Mundo observa de perto disputa judicial entre o Google e a Receita francesa

Na França as coisas estão tomando um rumo bem mais grave para a
Google. Aempresa já estava sendo investigada pelos serviços da Receita
francesa desde 2011. Agora, a encrenca atingiu novo patamar. Depois de
uma investigação sigilosa iniciada em 2015, uma equipe de perto de uma
centena de investigadores e de magistrados da Procuradoria das
Finanças (Parquet Financier), ramo do poder judiciário que trata de crimes
tributários, invadiu às 5h da manhã da terça-feira (24) da semana passada
a sede parisiense do Google. Segundo os investigadores "vários
teraocets" de documentação digital foram recolhidos pela equipe (1
teraocet equivale a 8 terabytes). O processo da Procuradoria é distinto da
investigação anterior da Receita no qual Google já foi intimado a pagar 1,6
bilhões de euros.
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Mundo observa de perto disputa judicial entre o Google e a Receita francesa

Neste contexto, Michel Sapin, o
ministro da Fazenda francês, já
avisou que Google não beneficiará
de um acordo e que as autoridades
de seu país vão impor "as regras
aplicáveis" ao caso. Parte da mídia
francesa preocupou-se com o
impacto que a ação da Procuradoria
das Finanças poderá ter na
economia do país. Outros sites
informativos sugerem que a
empresa pode retirar-se da França.
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UOL, http://migre.me/tZM8l, 01.06.2016

Impostos
Ministro das Finanças da França

http://migre.me/tZMa

Google é alvo de operação policial na França
por não pagar US$ 1,8 bilhão em impostos

Mundo observa de perto disputa judicial entre o Google e a Receita francesa
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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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ALTERNATIVA - C

Afosfoetanolamina sintética, também chamada de “pílula do câncer”, é uma
substância que foi desenvolvida pelo pesquisador Gilberto Chierice, da
Universidade de São Paulo (USP), do campus de São Carlos. O
pesquisador responsável pela pílula afirma que ela atua em diferentes tipos
de câncer, o que levoua uma grande buscapelo produto.
Vale destacar, no entanto, que, apesar da afirmação de eficácia, não foram
feitos estudos clínicos controlados em seres humanos, e a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa) não autorizou a produção da substância, que
não pode ser, portanto, chamada de medicamento. Ao começar a
distribuição, os pesquisadores possuíam apenas os resultados de estudos
feitos em camundongos.

A Europa vem, nos últimos anos, sofrendo uma série de atentados, tanto
provocados por explosões de bombas, fuzilamentos em massa, quanto
resultantes de ataques suicidas, que têm produzido um lastro de dor e
medo coletivos, bem como deixado vários países em estado de alerta. Em
13 de novembro de 2015, a França sofreu uma série de atentados que
vitimaram fatalmente mais de uma centena de pessoas, e deixaram
inúmeros feridos. Os ataques, em Paris, aconteceram, entre outros
espaços, em restaurantes, cafés e na casa de shows conhecida como:

A) Bataclan
B) Belle époque
C) Baudelaire
D) Art nouveau
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