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Brasileiro será executado na Indonésia.Brasileiro será executado na Indonésia.

13 a 19 de janeiro13 a 19 de janeiro

OO governogoverno dada IndonésiaIndonésia informouinformouOO governogoverno dada IndonésiaIndonésia informouinformou
nestanesta quartaquarta ((1414)) queque executaráexecutará oo
brasileirobrasileiro MarcoMarco ArcherArcher CardosoCardoso
MoreiraMoreira 5353 nana noitenoite dede sábadosábado ((1717))Moreira,Moreira, 5353,, nana noitenoite dede sábadosábado ((1717))
meiomeio dada tardetarde nana horahora dede BrasíliaBrasília..
MarcoMarco ee oo ItamaratyItamaraty jájá foramforam
informadosinformados aa respeitorespeito.. OO brasileirobrasileiroinformadosinformados aa respeitorespeito.. OO brasileirobrasileiro
foifoi condenadocondenado emem 20042004,, apósapós
tentar,tentar, umum anoano antes,antes, entrarentrar nono paíspaís
comcom 1313,,44 kgkg dede cocaínacocaína escondidosescondidos,, gg
emem tubostubos dede umauma asaasa--deltadelta..

Folha de São Paulo, httpFolha de São Paulo, http://://migre.me/oasIg, 15/01/2015migre.me/oasIg, 15/01/2015
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Piratas cibernéticos atacam a rede de Internet do Piratas cibernéticos atacam a rede de Internet do 

13 a 19 de janeiro13 a 19 de janeiro

Exército dos EUAExército dos EUA

DuasDuas contascontas privadasprivadas dodo ExércitoExércitoDuasDuas contascontas privadasprivadas dodo ExércitoExército
nortenorte--americanoamericano nono TwitterTwitter ee
YouTubeYouTube foramforam invadidasinvadidas nana
segundasegunda--feirafeira porpor pirataspiratas cibernéticoscibernéticos
queque alegaramalegaram terter atuadoatuado sobsob asas
diretrizesdiretrizes dodo EstadoEstado IslâmicoIslâmico OsOsdiretrizesdiretrizes dodo EstadoEstado IslâmicoIslâmico.. OsOs
hackershackers teriamteriam conseguidoconseguido acessoacesso aoao
usuáriousuário dede TwitterTwitter dodo ComandoComando
CentralCentral MilitarMilitar dosdos EUA,EUA, @@centcomcentcom,,
ee publicarampublicaram váriasvárias mensagensmensagens comcom
informaçãoinformação sensível,sensível, segundosegundoinformaçãoinformação sensível,sensível, segundosegundo
reconheceureconheceu oo PentágonoPentágono..

El Pais, httpEl Pais, http://://migre.me/oat0u, 12/01/2015migre.me/oat0u, 12/01/2015
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EUA flexibilizam na sexta viagens e comércio com Cuba

13 a 19 de janeiro13 a 19 de janeiro

g

OsOs EUAEUA implementarãoimplementarão aa partirpartir dede
sextasexta--feirafeira novasnovas regulaçõesregulações quequesextasexta--feirafeira novasnovas regulaçõesregulações queque
facilitarãofacilitarão asas viagensviagens ee oo comérciocomércio dede
americanosamericanos comcom Cuba,Cuba, nono âmbitoâmbito dada
históricahistórica aproximaçãoaproximação diplomáticadiplomática entreentrehistóricahistórica aproximaçãoaproximação diplomáticadiplomática entreentre
osos doisdois países,países, anunciouanunciou nestanesta quintaquinta--
feirafeira oo departamentodepartamento dodo TesouroTesouro..

O novo marco normativo reduz os requisitos para viajar a Cuba, e O novo marco normativo reduz os requisitos para viajar a Cuba, e 
os turistas americanos poderão usar a partir de agora seus cartões os turistas americanos poderão usar a partir de agora seus cartões 
de débito ou crédito na ilha.de débito ou crédito na ilha. E oE o montante das remessas que osmontante das remessas que osde débito ou crédito na ilha. de débito ou crédito na ilha. E o E o montante das remessas que os montante das remessas que os 
cubanos recebem de seus familiares nos Estados Unidos cubanos recebem de seus familiares nos Estados Unidos 
aumentará de 500 a 2.000 dólares por trimestreaumentará de 500 a 2.000 dólares por trimestre.. As novas medidas As novas medidas 
estão incluídas nas mudanças econômicas anunciadas emestão incluídas nas mudanças econômicas anunciadas emestão incluídas nas mudanças econômicas anunciadas em estão incluídas nas mudanças econômicas anunciadas em 
novembro pelo presidente Barack Obama.novembro pelo presidente Barack Obama.

Exame, httpExame, http://://migre.me/oatRT, 15/01/2015migre.me/oatRT, 15/01/2015
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Anvisa libera uso controlado doAnvisa libera uso controlado do canabidiolcanabidiol

13 a 19 de janeiro13 a 19 de janeiro

Anvisa libera uso controlado do Anvisa libera uso controlado do canabidiolcanabidiol

AA AnvisaAnvisa (Agência(Agência NacionalNacional dede VigilânciaVigilância
Sanitária)Sanitária) retirouretirou nestanesta quartaquarta feirafeira ((1414)) ooSanitária)Sanitária) retirouretirou nestanesta quartaquarta--feirafeira ((1414)) oo
canabidiolcanabidiol (ou(ou CBD),CBD), umauma dasdas substânciassubstâncias
presentespresentes nana maconha,maconha, dada listalista FF22,, compostacomposta porpor

b tâ ib tâ i i t ó ii t ó i dd ititsubstânciassubstâncias psicotrópicaspsicotrópicas dede usouso proscritoproscrito
(proibido)(proibido) nono Brasil,Brasil, parapara integrarintegrar aa CC11,, queque reúnereúne
substânciassubstâncias sujeitassujeitas aa controlecontrole especial,especial, ouou seja,seja,
queque podempodem serser prescritasprescritas pelopelo médicomédico porpor meiomeio
dede receitareceita emem duasduas viasvias..
OO assuntoassunto foifoi votadovotado porpor unanimidadeunanimidade nana primeiraprimeira reuniãoreunião dada DiretoriaDiretoriaOO assuntoassunto foifoi votadovotado porpor unanimidadeunanimidade nana primeiraprimeira reuniãoreunião dada DiretoriaDiretoria
ColegiadaColegiada dada agênciaagência nana sedesede dada Anvisa,Anvisa, emem Brasília,Brasília, umum mêsmês depoisdepois queque oo
oo CFMCFM (Conselho(Conselho FederalFederal dede Medicina)Medicina) autorizouautorizou oo usouso dodo canabidiolcanabidiol nono
tratamentotratamento dede criançascrianças ee adolescentesadolescentes comcom casoscasos gravesgraves dede epilepsiaepilepsia queque

UOL, httpUOL, http://://migre.me/oauok, 14/01/2015migre.me/oauok, 14/01/2015

tratamentotratamento dede criançascrianças ee adolescentesadolescentes comcom casoscasos gravesgraves dede epilepsia,epilepsia, queque
nãonão respondamrespondam aoao tratamentotratamento convencionalconvencional..
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Exército critica projeto contra homofobiaExército critica projeto contra homofobia
13 a 19 de janeiro13 a 19 de janeiro

EmEm parecerparecer enviadoenviado àà CâmaraCâmara dosdos
DeputadosDeputados oo ExércitoExército sese posicionouposicionou contracontra aaDeputados,Deputados, oo ExércitoExército sese posicionouposicionou contracontra aa
aprovaçãoaprovação dodo projetoprojeto dede leilei queque determinadetermina aa
criminalizaçãocriminalização dada homofobiahomofobia nono BrasilBrasil.. DeDe
acordoacordo comcom oo documentodocumento obtidoobtido pelapela FolhaFolhaacordoacordo comcom oo documento,documento, obtidoobtido pelapela FolhaFolha
dede SS.. Paulo,Paulo, aa proposta,proposta, sese fossefosse aprovada,aprovada,
poderiapoderia terter "efeitos"efeitos indesejáveis"indesejáveis" ee "reflexos"reflexos

ti "ti " FF A dA d UU ddnegativos"negativos" parapara asas ForçasForças ArmadasArmadas.. UmUm dosdos
trechostrechos dodo projetoprojeto queque maismais incomodouincomodou foifoi oo
queque transformatransforma emem crimecrime dede ódioódio oo
''impedimento''impedimento dede acessoacesso dede pessoaspessoas aa cargocargo
ouou empregoemprego públicopúblico ouou suasua promoçãopromoção
funcionalfuncional semsem justificativajustificativa nosnos parâmetrosparâmetrosjj pp
legalmentelegalmente estabelecidos''estabelecidos''..

Terra, httpTerra, http://://migre.me/oav3G, 13/01/2015migre.me/oav3G, 13/01/2015
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529 mil alunos ficaram com nota zero na redação do 529 mil alunos ficaram com nota zero na redação do 
Enem 2014 diz MECEnem 2014 diz MEC

13 a 19 de janeiro13 a 19 de janeiro

Enem 2014, diz MECEnem 2014, diz MEC
OO MinistérioMinistério dada EducaçãoEducação divulgoudivulgou nana tardetarde
destadesta terçaterça--feirafeira ((1313)) oo balançobalanço finalfinal dadadestadesta terçaterça feirafeira ((1313)) oo balançobalanço finalfinal dada
ediçãoedição dede 20142014 dodo ExameExame NacionalNacional dodo
EnsinoEnsino MédioMédio (Enem)(Enem).. SegundoSegundo aa pasta,pasta,
prestaramprestaram oo exameexame 66 193193 565565 candidatoscandidatosprestaramprestaram oo exameexame 66..193193..565565 candidatoscandidatos
((7171%% dodo totaltotal dede 88..721721..946946 inscritosinscritos)).. EntreEntre
osos alunosalunos participantes,participantes, 529529..374374 obtiveramobtiveram
notanota zerozero nana redaçãoredação dada provaprova ((88 55%% dosdosnotanota zerozero nana redaçãoredação dada provaprova ((88,,55%% dosdos
candidatos)candidatos).. DesteDeste número,número, foramforam anuladasanuladas
248248..471471 redaçõesredações..
AindaAinda segundosegundo oo MEC,MEC, aa médiamédia dasdas notasnotas emem redaçãoredação teveteve umauma quedaqueda dede
99,,77%% emem relaçãorelação aoao EnemEnem dede 20132013 entreentre osos alunosalunos queque estãoestão concluindoconcluindo oo
ensinoensino médiomédio EmEm matemáticamatemática aa quedaqueda foifoi dede 77 33%% emem relaçãorelação aoao exameexameensinoensino médiomédio.. EmEm matemática,matemática, aa quedaqueda foifoi dede 77,,33%% emem relaçãorelação aoao exameexame
anterioranterior..

G1, httpG1, http://://migre.me/oavem, 13/01/2015migre.me/oavem, 13/01/2015
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Solução do desafio: letra   CSolução do desafio: letra   Cçç
OO ObeliscoObelisco dodo Ibirapuera,Ibirapuera, aa obraobra foifoi feitafeita
entreentre 19471947 aa 19701970,, passoupassou porpor longoslongos 1212

dd ff F itF it hhanosanos dede reformareforma.. FeitaFeita parapara homenagearhomenagear
osos mortosmortos dada RevoluçãoRevolução dede 19321932
(Revolução(Revolução ConstitucionalistaConstitucionalista dede 19321932),),
queque lutoulutou contracontra GetúlioGetúlio Vargas,Vargas, oo
monumentomonumento vinhavinha sofrendosofrendo infiltraçõesinfiltrações dede
águaágua ee umum quasequase totaltotal abandonoabandono.. OOgg qq
conjuntoconjunto incluiinclui umum mausoléumausoléu ee umum
obelisco,obelisco, comcom obrasobras dodo escultorescultor VictorVictor
BrecheretBrecheret ee projetoprojeto dede GalileoGalileo UgoUgoBrecheretBrecheret ee projetoprojeto dede GalileoGalileo UgoUgo
emendabiliemendabili.. ContémContém 713713 exex--combatentescombatentes ee
trêstrês capelascapelas decoradasdecoradas comcom mosaicosmosaicos
venezianosvenezianos NaNa basebase dodo obeliscoobelisco ficafica umaumavenezianosvenezianos.. NaNa basebase dodo obeliscoobelisco ficafica umauma
“Ogiva“Ogiva cívica”cívica” queque transformatransforma oo obeliscoobelisco
emem umauma armaarma contracontra aa tiraniatirania..
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