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Terroristas matam 12 em jornal de paris para “vingar Maomé”Terroristas matam 12 em jornal de paris para “vingar Maomé”
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TrêsTrês homenshomens encapuzados,encapuzados,
dd f if iarmadosarmados comcom fuzisfuzis

kalashnikovkalashnikov,, invadiraminvadiram aa sedesede
dodo semanáriosemanário satíricosatírico francêsfrancês
CharlieCharlie HebdoHebdo,, nono coraçãocoração dede
Paris,Paris, nestanesta quartaquarta--feirafeira
((0707//0101)) ee abriramabriram fogofogo AoAo((0707//0101)) ee abriramabriram fogofogo.. AoAo
menosmenos 1212 pessoaspessoas morreram,morreram,
entreentre elaselas oo diretordiretor dada
publicaçãopublicação ee doisdois policiaispoliciaispublicaçãopublicação ee doisdois policiais,policiais,
numnum atoato queque elevouelevou oo alertaalerta
dede terrorismoterrorismo nana FrançaFrança aoao
nívelnível máximomáximo..

Deutsche Deutsche WelleWelle, http, http://://migre.me/o5nlI, 07/01/2015migre.me/o5nlI, 07/01/2015
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Governo anuncia medidas para desestimular cesáreaGoverno anuncia medidas para desestimular cesáreapp

PlanoPlano poderápoderá negarnegar pagamentopagamento sese considerarconsiderar queque aa cirurgiacirurgia
éé desnecessáriadesnecessária.. MedidasMedidas anunciadasanunciadas porpor ministérioministério parapara
estimularestimular realizaçãorealização dede partoparto normalnormal entramentram emem vigorvigor emem 180180
didi OO édiédi ãã b i db i d j tifij tifi lhlhdiasdias.. OsOs médicosmédicos serãoserão obrigadosobrigados aa justificarjustificar aa escolhaescolha porpor
cesáreascesáreas feitasfeitas emem gestantes,gestantes, ee osos planosplanos dede saúdesaúde poderãopoderão
sese recusarrecusar aa pagápagá--loslos casocaso avaliemavaliem queque esseesse procedimentoprocedimentosese recusarrecusar aa pagápagá loslos casocaso avaliemavaliem queque esseesse procedimentoprocedimento
eraera desnecessáriodesnecessário..
OO objetivoobjetivo éé reduzirreduzir aa taxataxa dede cesáreascesáreas nana rederede privadaprivada ----
ondeonde elaselas representamrepresentam 8484,,66%% dosdos partospartos.. NaNa rederede pública,pública,
esseesse índiceíndice éé dede 4040%%..

Folha de São Paulo, httpFolha de São Paulo, http://://migre.me/o5kKA, 07/01/2015migre.me/o5kKA, 07/01/2015
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“Latifúndio não existe mais”, diz ministra da Agricultura a jornal“Latifúndio não existe mais”, diz ministra da Agricultura a jornal

06 a 12 de janeiro06 a 12 de janeiro
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“Não“Não existeexiste maismais latifúndiolatifúndio nono Brasil,Brasil,
porpor issoisso oo paíspaís precisaprecisa dede umaumaporpor issoisso oo paíspaís precisaprecisa dede umauma
reformareforma agráriaagrária pontual,pontual, ee osos conflitosconflitos
fundiáriosfundiários comcom indígenasindígenas acontecemacontecemgg
porqueporque eleseles “saíram“saíram dada florestafloresta ee
passarampassaram aa descerdescer nasnas áreasáreas dede
produçãoprodução”””” ““TemosTemos dede apostarapostar tudotudoproduçãoprodução .. TemosTemos dede apostarapostar tudotudo
nana privatizaçãoprivatização.. AA presidentepresidente inclusiveinclusive
enviaráenviará propostaproposta aoao CongressoCongresso
mudandomudando aa legislaçãolegislação dede hidroviashidrovias..””

AsAs inusitadasinusitadas afirmaçõesafirmações sãosão dada recémrecém--empossadaempossada ministraministra dada
A i ltA i lt dd KátiKáti AbAb (PMDB(PMDB TOTO)) fifi t bét béAgricultura,Agricultura, senadorasenadora KátiaKátia AbreuAbreu (PMDB(PMDB--TOTO),), queque afirmaafirma tambémtambém::
“A“A bancadabancada [ruralista][ruralista] vaivai trabalhartrabalhar sempre,sempre, discutir,discutir, debaterdebater..””

Valor Econômico, httpValor Econômico, http://://migre.me/o5ml3, 05/01/2015migre.me/o5ml3, 05/01/2015
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Menor é 007, tem licença para matar, diz chefe da polícia de SPMenor é 007, tem licença para matar, diz chefe da polícia de SP
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OO novonovo chefechefe dada PolíciaPolícia CivilCivil dede
SãoSão PauloPaulo iniciouiniciou seuseu trabalhotrabalho comcom
umauma declaraçãodeclaração polêmicapolêmica.. YouseffYouseff
AbouAbou ChahinChahin 5151 anoano tomoutomou posseposseAbouAbou ChahinChahin,, 5151 ano,ano, tomoutomou posseposse
nestanesta segundasegunda--feirafeira ee defendeudefendeu
maiormaior puniçãopunição parapara jovensjovens
infratoresinfratores.. “"Os“"Os menoresmenores (de(de idade)idade)
hojehoje sãosão 007007:: têmtêm licençalicença parapara
matarmatar PorPor quê?quê? PorquePorque eleele nãonão vaivaimatarmatar.. PorPor quê?quê? PorquePorque eleele nãonão vaivai
presopreso.. FicaFica nana FundaçãoFundação CasaCasa porpor
umum períodoperíodo ee sai",sai", afirmouafirmou

Terra, httpTerra, http://://migre.me/o5jok, 06/01/2015migre.me/o5jok, 06/01/2015

Top Atualidades Top Atualidades SemanalSemanal
06 12 d j i06 12 d j i06 a 12 de janeiro06 a 12 de janeiro

OsOs dadosdados preliminarespreliminares dodo ÍndiceÍndice dede VulnerabilidadeVulnerabilidade JuvenilJuvenil àà
ViolênciaViolência ee DesigualdadeDesigualdade (IVJ)(IVJ) 20142014,, elaboradoelaborado pelopelo FórumFórumgg ( )( ) ,, pp
BrasileiroBrasileiro dede SegurançaSegurança PúblicaPública aa pedidopedido dodo governogoverno federal,federal,
mostrarammostraram queque osos homicídioshomicídios entreentre osos jovensjovens brasileirosbrasileiros têmtêm corcor..
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Sacolinhas comuns saem dos supermercados em fevereiroSacolinhas comuns saem dos supermercados em fevereiro
06 a 12 de janeiro06 a 12 de janeiro

AsAs sacolinhassacolinhas comunscomuns serãoserão banidasbanidas
dosdos supermercadossupermercados paulistanospaulistanos atéaté 55
dede fevereirofevereiro NoNo lugarlugar delasdelas entraentradede fevereirofevereiro.. NoNo lugarlugar delas,delas, entraentra
umauma embalagemembalagem dede corcor verde,verde, dede
materialmaterial dede origemorigem vegetalvegetal ee que,que,
obrigatoriamenteobrigatoriamente sósó podepode serserobrigatoriamente,obrigatoriamente, sósó podepode serser
reutilizadareutilizada parapara coletacoleta seletivaseletiva..
AA cobrançacobrança ouou nãonão dasdas sacolassacolas ficaráficará
aa critériocritério dosdos mercadosmercados comocomo ocorreocorreaa critériocritério dosdos mercados,mercados, comocomo ocorreocorre
atualmenteatualmente.. AA PrefeituraPrefeitura afirmaafirma queque
estáestá proibidoproibido oo usouso dasdas sacolassacolas dede
corcor verdeverde parapara oo lixolixo orgânicoorgânico ououcorcor verdeverde parapara oo lixolixo orgânicoorgânico ouou
indefinívelindefinível.. AA fiscalizaçãofiscalização dodo usouso dasdas
sacolassacolas verdesverdes seráserá realizadarealizada pelapela
SecretariaSecretaria MunicipalMunicipal dodo VerdeVerde ee MeioMeioSecretariaSecretaria MunicipalMunicipal dodo VerdeVerde ee MeioMeio
AmbienteAmbiente..

G1, httpG1, http://://migre.me/o5jFh, 08/01/2015migre.me/o5jFh, 08/01/2015
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DeDe fatofato aa VenezuelaVenezuela participa,participa, desdedesde 20132013,,
dodo blocobloco MercosulMercosul.. NaNa verdadeverdade oo paíspaís queque

pp

dodo blocobloco MercosulMercosul.. NaNa verdadeverdade oo paíspaís queque
estáestá suspensosuspenso éé oo ParaguaiParaguai ee nãonão aa
VenezuelaVenezuela.. EmEm junhojunho dede 20122012,, oo CongressoCongresso

ii d tit id tit i id tid t F dF dparaguaioparaguaio destituiudestituiu oo presidentepresidente FernandoFernando
LugoLugo dodo poderpoder.. ParaPara Brasil,Brasil, UruguaiUruguai ee
ArgentinaArgentina oo fatofato constituiuconstituiu umum “golpe”“golpe” contracontragg g pg p
umum presidentepresidente eleitoeleito democraticamente,democraticamente, ee
sendosendo assim,assim, osos trêstrês membrosmembros dodo MercosulMercosul
decidiramdecidiram porpor unanimidadeunanimidade suspendersuspender oodecidiramdecidiram porpor unanimidadeunanimidade suspendersuspender oo
ParaguaiParaguai dodo blocobloco.. ComCom aa suspensãosuspensão dodo
únicoúnico paíspaís queque faziafazia oposiçãooposição aa entradaentrada dadapp qq p çp ç
VenezuelaVenezuela nono bloco,bloco, oo paíspaís bolivarianobolivariano teveteve aa
suasua adesãoadesão concedidaconcedida..
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